
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО КОНСТИТУЦІЙНОГО 
ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА 

 
Мета курсу ‒ формування необхідних системних знань про теоретичні і 

практичні проблеми сучасного конституційного та міжнародного права та на 
цій основі виявлення здатності аспірантів аналізувати практику 
конституційної правотворчості та реалізації конституційного законодавства в 
Україні в розрізі сутності та значення принципу верховенства права, як 
засадничої основи конституціоналізму в цілому; поглиблення та 
систематизування знання про правову природу конституційних прав людини; 
формування уміння використовувати норми конституційного законодавства 
та норми міжнародного права для вироблення і обґрунтування правових 
позицій в сфері науково-дослідної діяльності. 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Актуальні проблеми сучасного 
конституційного та міжнародного права» в структурно-логічній схемі 
базується на набутих знаннях з наступної навчальної дисципліни: 
«Теоретичні та практичні проблеми публічного права», «Філософські та 
методологічні проблеми юриспруденції». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність формування системного наукового світогляду, 
професійної етики та загального правового кругозору; здатність збирати, 
опрацьовувати та аналізувати правові джерела (нормативні акти, 
доктринальні джерела, судову практики); здатність творчо й самостійно 
застосовувати загальну методологію наукових досліджень; здатність до 
абстрактного мислення, аналізу та синтезу, формування критичного 
наукового світогляду, застосування системного підходу в наукових 
дослідженнях на рівні доктора філософії; здатність до пошуку, 
систематизації, критичного аналізу, оброблення, оцінки та синтезу 
інформації з різних джерел, володіння на достатньому рівні інформаційно-
комунікаційними технологіями; здатність продукувати нові ідеї 
(креативність), обґрунтовувати та відстоювати їх; здатність здійснювати 
розробку проектів правових актів та актів тлумачення права, надавати 
рекомендації щодо їх удосконалення; здатність застосовувати 
загальнонаукові та спеціальні методи в публічноправових дослідженнях; 
здатність кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в 
конкретних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми публічного та 
приватного права в професійній діяльності; здатність аналізувати 
методологічні проблеми публічного та приватного права; здатність 
демонструвати знання інституційних та функціональних характеристик 
права, доктрини верховенства права; здатність професійно тлумачити та 
застосовувати норми права шляхом аналізу світоглядно-методологічних 
підходів до пізнання державно-правових явищ; здатність демонструвати 
знання базових засад сучасного стану, тенденцій розвитку наукових 
досягнень у сфері публічного та приватного права; здатність визначати роль 
органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади 



щодо встановлення адміністративної відповідальності та здійснення 
провадження в справах про адміністративні правопорушення; здатність 
здійснювати аналіз, узагальнення та оцінку правових позицій Європейського 
суду з прав людини, Конституційного Суду України та Верховного Суду, 
правозастосовної практики судів та інших органів державної влади, 
місцевого самоврядування; здатність розробляти проекти нормативно-
правових актів, проекти рішень та інших документів органів державної влади 
та місцевого самоврядування, надавати експертні висновки стосовно таких 
актів; здатність самостійно готувати проекти актів правозастосування, 
враховуючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та вмотивованості; 

Програмні результати навчання: 
знати: основи конституціоналізму та основи державотворчих процесів, 

в т.ч. і законодавчого процесу; проблеми та напрями розвитку 
конституційного законодавства України; теоретичні основи та принципи 
реалізації конституційно-правової відповідальності в сучасних умовах 
державно-правової дійсності України інституційні засади, форми та методи 
регулювання конституційно-правових  і міжнародних відносин; 

вміти: демонструвати здатністю до розвитку інтелектуального 
потенціалу на основі знання та розуміння понятійно-категоріального апарату 
навчальної дисципліни «Актуальні проблеми сучасного конституційного та 
міжнародного права»; здійснювати доктринальне тлумачення нормативно-
правових актів та інших джерел права в національній правовій системі; 
аналізувати національне законодавство та встановлювати відповідності 
міжнародним стандартам в сфері захисту прав людини та надавати 
консультації щодо можливих способів захисту прав і свобод людини і 
громадянина; підготувати та оформити конституційну скаргу; застосовувати 
наукові знання термінології, основні закономірності юридичного мислення та 
пізнання, формулювати поняття і категорії, класифікувати та узагальнювати 
явища державно-правової дійсності; вміти аналізувати норми міжнародного 
права, ґрунтуючись на дослідженні міжнародно-правових актів 
універсального та регіонального характеру; вміти повно та всебічно 
досліджувати проблемні аспекти міжнародного права; вміти виявляти 
загальні тенденції розвитку міжнародного права, ґрунтуючись на 
узагальненні змісту фундаментальних міжнародно-правових актів. 

володіти: понятійно-категоріальним апаратом актуальних проблем 
конституційного та міжнародного права. 

Змістове наповнення навчальної дисципліни: 
Актуальні проблеми конституційного права. Методологічні проблеми теорії 

конституційного права.  Система науки сучасного конституційного права. Теорія 
Конституції України. Сучасний конституціоналізм в Україні. Конституційно-
правова інституціоналізація статусу особистості. Концептуальні основи 
організації влади в Україні: стан, проблеми, перспективи. Форми народовладдя в 
системі конституційних цінностей України. Конституційно-правова 
відповідальність. Правова реформа та подальший розвиток конституційного 
права. 



Актуальні проблеми міжнародного права. Проблеми в сфері 
співвідношення і взаємодії міжнародного і внутрішньодержавного права. 
Проблеми в сфері визнання примату міжнародного права. Проблеми в галузі 
визначення кола суб’єктів міжнародного права. Проблеми пов’язані з 
питаннями виключення війни із життя міжнародного суспільства. Проблеми 
в сфері права міжнародної безпеки. Проблеми пов’язані з питаннями 
відповідальності в міжнародному праві. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг – 90 годин, у т. ч. – 36 годин аудиторних занять і 54 годин – самостійна 
та індивідуальна робота. 

Форма семестрового контролю: іспит. 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


