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1. Опис навчальної дисципліни 

1. Шифр і назва галузі знань – 29 Міжнародні відносини 

2. Код і назва спеціальності – 293 Міжнародне право 

3. Назва спеціалізації – не передбачено 

4. Назва дисципліни – Вступ до спеціальності  

«Міжнародне право» 

5. Тип дисципліни – нормативна 

6. Код дисципліни – ВД 21.1 

7. Освітній рівень, на якому 

вивчається дисципліна 

– перший  

8. Ступінь вищої освіти, що 

здобувається 

– бакалавр 

9. Курс / рік навчання – перший 

10. Семестр – перший 

11. Обсяг вивчення дисципліни:   

 1) загальний обсяг (кредитів 

ЄКТС / годин) 

– 3,5/105 

 2) денна форма навчання:   

 аудиторні заняття (годин) – 50,0 

 % від загального обсягу – 47 

 лекційні заняття (годин) – 30,0 

 % від обсягу аудиторних годин – 54 

 семінарські заняття (годин) – 20,0 

 % від обсягу аудиторних годин – 46 

 самостійна робота (годин) – 55 

 % від загального обсягу – 53 

 тижневих годин:   

 аудиторних занять – 4,0 

 самостійної роботи – 4,5 
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12. Форма семестрового контролю – залік 

13. Місце дисципліни в логічній 

схемі: 

  

 1) попередні дисципліни –  

 2) супутні дисципліни –  

 3) наступні дисципліни – ОДПП 1.2.3. Історія міжнародного 

права ОДПП 1.2.5. Порівняльне 

конституційне право ОДПП 1.2.6. 

Міжнародно-правові механізми 

захисту прав людини 

14. Мова вивчення дисципліни – Українська. 

 

 

 2. Заплановані результати навчання 

 

Програмні компетентності, 

які здобуваються під час 

вивчення навчальної 

дисципліни 

Загальні компетентності 

ЗК-1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК-2.  Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК -3 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

ЗК-6 Здатність аргументувати вибір шляхів вирішення завдань 

професіин̆ого характеру, критично оцінювати отримані 

результати та обґрунтовувати приин̆яті рішення; 

ЗК-8 Здатність працювати як автономно, так і у команді; 

ЗК-9. Здатність цінувати та поважати різноманітність і 

мультикультурність. 

Спеціальні компетентності 

СК-1. Здатність розуміти природу, динаміку, принципи 

організації міжнародних відносин, форми та способи їх 

реалізації, типи та види міжнародних акторів, їх роль в 

сучасних міжнародних відносинах та міжнародній політиці. 

СК-8 Уміння розробляти юридичну позицію в інтересах 

клієнта, а також контраргументи проти позиції опонентів; 

вести дискусію й дебати з міжнародно-правових і 

загальноюридичних питань. 

Результати навчання 

ПРН-5 Здатність здійснювати професійну діяльність на 

основі етичних принципів, дотримання прав людини, сприяння 

вирішенню проблем  

ПРН-7 Здатність до самостійної та групової роботи, 

отримання прийнятного результату в умовах обмеженого часу. 

 
    

Після завершення вивчення дисципліни  

здобувач повинен продемонструвати такі результати навчання: 

1. Знання  

(здатність запам’ятовувати або відтворювати факти (терміни, конкретні факти, методи 

і процедури, основні поняття, правила і принципи, цілісні теорії тощо) 

1.1) відтворювати визначення понятійно-термінологічного апарату вступ до спеціальності 

«Міжнародне право»; 

1.2) поняття спеціальності міжнародне право; 
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1.3) описувати характерні ознаки поглядів на міжнародне право; 

1.4) сформувати систему знань з принципів, правил, законодавчих норм, форм і методів 

міжнародного права;  

1.5) освоїти об’єктивний підхід до розуміння ролі, місця та значення фаху у контексті 

міжнародного права. 

2. Розуміння 

(здатність розуміти та інтерпретувати вивчене, уміння пояснити факти, правила, 

принципи; перетворювати словесний матеріал у, наприклад, математичні вирази; 

прогнозувати майбутні наслідки на основі отриманих знань) 

2.1) пояснювати зміст дефініцій основних термінів, що розкривають суть спеціальності 

МП; 

2.2) класифікувати основні положення спеціальності МП; 

2.3) виділяти види та основні положення спеціальності міжнародне право; 

2.4) визначати місце і роль фаху у спеціальності міжнародне право; 

2.5) давати оцінку ресурсного потенціалу спеціальності міжнародного права. 

3. Застосування знань  
(здатність використовувати вивчений матеріал у нових ситуаціях (наприклад, застосувати 

ідеї та концепції для розв’язання конкретних задач) 

3.1) працювати з міжнародними нормативно-правовими актами; 

3.2) застосувати набуті знання у вирішенні практичних питань; 

3.3) знаходити недоліки та порушення міжнародного законодавства; 

3.4) аналізувати та надавати характеристику міжнародним організаціям; 

4. Аналіз 

(здатність розбивати інформацію на компоненти, розуміти їх взаємозв’язки та 

організаційну структуру, бачити помилки й огріхи в логіці міркувань, різницю між фактами 

і наслідками, оцінювати значимість даних) 

4.1) Аналізувати джерела та принципи становлення та визначення спеціальності МП; 

4.2) розділяти відмінності у видах компетентностей фахівців з МП; 

4.3) визначати основні принципи спеціальностей МП; 

4.4) визначати особливості підтипів у окремих видах спеціальності МП; 

5. Синтез 
(здатність поєднувати частини разом, щоб одержати ціле з новою системною 

властивістю) 

5.1) аргументувати міжнародно-правове регулювання спеціальності МП; 

5.2) пояснювати основні вимоги становлення фаху; 

5.3) врегулювати механізму організації фаху; 

5.4) вибрати окремі види юридичної діяльності у сфері міжнародного права; 

5.5) визначити місце і роль компетентностей фахівців з міжнародного права. 

6. Оцінювання 

(здатність оцінювати важливість матеріалу для конкретної цілі) 

6.1) оцінювати роль становлення окремих видів юридичної діяльності; 

6.2) робити висновок щодо врегулювання особливостей становлення правових сімей; 

6.3) встановлювати чіткі ознаки компетентностей фахівців з міжнародного права; 

6.4) пояснювати техніку організації й механізм здійснення типологізації юридичної 

діяльності; 

6.5) узагальнювати практику застосування професійної культури та етики юриста. 

7. Створення (творчість) 
(здатність до створення нового культурного продукту, творчості в умовах 

багатовимірності та альтернативності сучасної культури) 

7.1) засвоїти основні принципи визначення академічної доброчесності;  

7.2) розробляти поточні та перспективні плани діяльності міжнародної юридичної науки; 

7.3) складати звіти про виконання завдань; 
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7.4) робити висновки за результатами особистої праці; 

7.5) створювати комунікативні зв’язки з оточуючими. 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Система університетської освіти в контексті підготовки фахівців з 

міжнародного права 

При підготовці слід дослідити основні підходи до визначення поняття підготовки фахівців 

з міжнародного права. Найважливішим компонентом життя виступає система освіти, яка 

пов’язана з реалізацією процесу поширення знань. Вона охоплює діяльність реально 

сформованих суспільних інститутів, які здійснюють підготовку молоді до життя на основі 

отриманих знань у вищих навчальних закладах. 

Стандарти освітньої діяльності розробляються для кожного рівня вищої освіти в межах 

кожної спеціальності з урахуванням необхідності створення умов для осіб з особливими 

освітніми потребами та є обов’язковими до виконання всіма вищими навчальними закладами 

незалежно від форми власності та підпорядкування, а також науковими установами, що 

забезпечують підготовку докторів філософії та докторів наук, в особливості у спрямуванні 

міжнародногоправа. 

 
Тема 2. Методика навчальної та наукової роботи студентів спеціальності «Міжнародне 

право» 

Критерієм дієвості вищої школи спеціальності «МП» є те, наскільки широко 

використовується її науковий потенціал, спрямований на вирішення наив̆ажливіших соціальних 

та економічних завдань, наскільки активно й успішно в науково-дослідній роботі бере участь 

студентська молодь. Науково-дослідна робота студентів (НДРС) є обов’язковою, органічною, 

невід’ємною частиною підготовки спеціалістів в університеті і входить до числа основних задач 

університету, що вирішуються на основі єдності учбового і наукового процесів. 

Розвиток наукових досліджень у вищии ̆школі безпосередньо впливає на якість навчального 

процесу, оскільки вони модифікують не лише вимоги до рівня знань студентів, а й сам процес 

навчання та ио̆го структуру, підвищуючи ступінь підготовки майбутніх фахівців, розширюючи 

їхній творчии ̆і практичний кругозір. 

Організація наукової діяльності у вищій школи передбачає поліпшення якості підготовки 

фахівців, здатних після закінчення вищого навчального закладу самостіин̆о вирішувати серйозні 

наукові завдання, бути на рівні з передовими ідеями наукової теорії та практики. Тому саме тут 

важливо прищепити студентам смак до наукових досліджень, привчити їх уже на цьому етапі 

мислити самостійно. 

 
Тема 3. Поняття та зміст юридичної науки у міжнародному праві 

 

Основна увага надається сучасному стані системи теорії міжнародного права, яка на 

сьогоднішній день змінилася і продовжує змінюватися за рахунок появи і розвитку нових галузей 

міжнародних відносин, а також існуючим значним розкидом думок про теорії міжнародного 

права в юридичній літературі. 

Теоретичне вирішення зазначеної проблеми багато в чому залежить від рівня розвитку і 

пізнання як системи теорії міжнародного права в цілому, так і її структурних елементів зокрема. 

Дослідження даної проблеми можливе тільки з урахуванням тих конструктивних пропозицій, які 

вироблялися десятиліттями як в загальній теорії права, так і у вітчизняніи ̆міжнародно-правовій 

доктрині. Це в повній мірі відноситься і до теорії міжнародного права. Хоча міжнародне право і 

є особливою системою права, що відрізняється від внутрішніх систем права держав за багатьма 

ознаками, проте в основних, базових категоріях ці системи схожі; їх основними творцями і 
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гарантами виступають одні й ті ж суспільно-політичні утворення – держави, а самі вони є 

основними регуляторами сучасних суспільних відносин. 

Теорія міжнародного права об’єктивно виступає як соціально-необ- хідний інструмент 

регулювання міжнародних відносин. При всій своїй недосконалості принципи і норми 

міжнародного права на сьогоднішній день є єдино визнаним усіма цивілізованими державами 

зводом правил, що дає можливість в процесі співпраці вирішувати найважливіші проб- леми 

міжнародних відносин. Відповідь на п’яте питання передбачає характеристику сучасного права 

Англії, а саме: структуру системи права, роль права ЄС у її розвитку, а також характеристику її 

правової системи.  

Характеризуючи правову систему США слід спершу зупинитися на ролі Конституції та 

федерального законодавства для правової систем США, розглянути структуру та рівні системи 

права. Потім необхідно охарактеризувати окремі галузі права (цивільне, кримінальне, право 

інтелектуальної власності, цивільний процес, кримінальний процес).  

 
Тема 4. Загальні засади академічної доброчесності  

В умовах сучасного стану університетської освіти України принципи академічної культури 

та доброчесності або сприймаються як щось абстрактне, модне, про що часто згадують на словах, 

але не використовують на ділі, або, у кращому випадку, як підстава заборонити студентам і 

викладачам безконтрольно та безвідповідально використовувати чужі думки, видаючи їх за свої, 

і визначити порядок покарання за плагіат і списування. У цьому розумінні академічна 

доброчесність зводиться до правил роботи з інформацією. На наш погляд, таке розуміння 

проблеми занадто вузьке, оскільки суть її розв`язання полягає, насамперед, у світоглядно-

ціннісніи ̆площині. 

Академічна доброчесність вимагає, щоб і студент, і викладач, і дослідник почували себе 

вільними від руйнівного впливу корупції та академічного консерватизму. Слід підтримувати 

прагнення бути чесними та відкритими у висловлюванні своїх думок, бо в атмосфері, де вчений 

почуває себе вільним у висловленні своєї думки, можна досягти реального інтелектуального і 

матеріального прогресу. Проте, академічна доброчесність передбачає не тільки академічну 

свободу, але й відповідальність за кожне висловлене судження, оцінку, будь-який здійснений 

людиною вчинок. 

Подолання академічної недоброчесності перш за все потребує апеляції до гідності людини, 

до її самоповаги та поваги до інших. Досвід переконує: чим вищий рівень взаємоповаги, чесності 

та довіри одне до одного у суспільстві, тим вищий рівень ио̆го соціально-економічного поступу. 

І навпаки, нівеляція гідності людини завжди породжує порушення цінностей і поведінки, 

призводить до ослаблення та деморалізації колективу, суспільства. Людині чесній і 

законослухняній академічна доброчесність ніяким чином зашкодити не може, і, до речі, саме такі 

люди це нововведення сприймають спокіин̆о. 

 
Тема 5. Професійна культура та етика юриста-міжнародника 

Професійна етика є одним з підрозділів науки про мораль, її предметом є аналіз буття моралі, 

що регулює стосунки у сфері певної професіин̆ої діяльності людей. Слід підкреслити два 

принципових положення. З одного боку, моральні засади професійної групи мають ґрунтуватися 

на загальнолюдських моральних цінностях, системі моральних норм та оцінок, що склалися як 

результат історичного розвитку суспільства. А з іншого — особливими завданнями професійної 

етики є обґрунтування морального значення тієї чи іншої професії для суспільства та людини, 

професіин̆ого морального ідеалу, моральне регулювання професійних відносин.  

Оскільки правові суперечки обумовлені конфліктом інтересів людей, а юридична практика 

пов’язана з необхідністю розв’язання різноманітних конфліктних ситуаціи,̆ професійна 

діяльність юриста торкається найважливіших інтересів людей, їх благ, а іноді и ̆ долі. Все це 

накладає особливии ̆тягар моральної відповідальності за результати своєї діяльності на суддів, 

прокурорів, слідчих, адвокатів та інших працівників юридичного фаху, вимагає від цих осіб 

особливих морально-психологічних та вольових якостей. Слід враховувати й те, що до юристів, 

які працюють у правоохоронних та інших державних органах і наділені владними 
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повноваженнями, ставляться підвищені моральні вимоги ще й як до представників державних 

органів і держави, носіїв владних повноважень, охоронців закону.  

 

 
Тема 6. Поняття, ознаки, форми та види міжнародної юридичної діяльності 

Визначення різноманітних компонентів, які значною мірою обумовлюють порядок 

здіис̆нення, ефективність, спрямованість та причинність юридичної діяльності, дає змогу 

говорити про існування певної системи юридичної діяльності, що нагадує цілий комплекс 

найрізноманітніших теоретичних напрямів осмислення явища, складає комплексне уявлення про 

предмет вивчення. Це, наприклад, визначення форм, методів, об'єктів, елементів змісту 

юридичної діяльності та деяких інших компонентів системного підходу. 

3 точки зору соціальної ролі або способу прояву в науковій літературі юридична діяльність 

розглядається в різних аспектах, що підкреслює її багатоплановість та складний характер. Так, 

юридичну діяльність можна розглядати як правову форму соціальної діяльності, як інструмент 

соціального управління, як зміст правових відносин або правопорядку, як системоутворюючий 

фактор правової системи, як спосіб втілення правових норм у реальну площину життя. 

Однак, для поглибленого ознаио̆млення, навіть в межах навчального курсу, достатньо 

висвітлення лише основних аспектів, які матимуть не тільки теоретичне, а ще и ̆ практико-

прикладне значення. Для майбутнього працівника правової сфери необхідно мати 

загальнотеоретичні знання про поняття юридичної діяльності, її основні ознаки, види, 

функціональне значення. Слід також відрізняти юридичну професію від всіх інших, що дає 

можливість професійної орієнтації, характеризувати окремі юридичні спеціальності та 

передбачати тенденції розвитку професії юриста. 

 

Тема 7. Характеристика компетентностей фахівців з міжнародного права 

Важливе значення має досягнення певного рівня компетенції. Компетенцією найвищого 

рівня має людина, здатна вирішувати будь-які завдання певного типу. Ця людина володіє 

узагальненими способами вирішення таких завдань. Професіонал високого рівня здатний 

вирішувати завдання такої складності, які не доступні тим, хто не володіє такою ж компетенцією. 

На першому рівні компетенції людина має неповну орієнтацію в умовах задач даного типу і 

здатна вирішувати тільки поодинокі завдання цього типу. Другий рівень компетенції забезпечує 

вирішення особливих видів завдань даного типу, за допомогою узагальнених методів з 

розумінням умов і меж їх застосовності. Рівень узагальненості застосовуваних методів дозволяє 

вирішувати певні групи завдань всередині даного типу, але не будь-яких. Третій рівень 

компетенції забезпечує вирішення будь-яких завдань даного типу різними методами з повним 

урахуванням існуючих умов завдання. При цьому істотні умови завдання виявляються 

самостійно. 

Наступне важливе питання – набір необхідних компетентностей. Комплексність поняття 

«компетенції» зумовлює труднощі у їх обґрунтуванні. У тому ж, як визначати якості, якими 

повинен володіти випускник, існують значні розбіжності у різних стеик̆холдерів. Близько десяти 

міжнародних організацій та комісій, уряди, приватні консорціуми та приватні установи з 

розвитку освітніх технологій впродовж декількох останніх років робили спробу сформулювати 

вичерпнии ̆перелік компетентностеи.̆ 

 

Тема 8. Характеристика окремих видів юридичної діяльності у міжнародному праві 

Ознаки юридичної практичної діяльності. Професіоналізм юридичної практичної діяльності. 

Незалежність юридичної практичної діяльності. Компетентність юридичної практичної 

діяльності. Повага та не порушення прав, свобод та законних інтересів інших суб’єктів. 

Конфліктність юридичної практичної діяльності. Інформативність юридичної практичної 

діяльності. Гласність юридичної практичної діяльності. Конфіденціин̆ість юридичної практичної 

діяльності (професійна таємниця. Чесність, порядність та щирість у веденні юридичної справи. 

Характеристика змісту, засобів та форм практичної діяльності юристів. 

Принципи юридичної практичної діяльності (гуманізму, рівності громадян перед законом, 

демократизму, правності (законності), взаємної відповідальності держави і особи). Незалежність 
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юриста при веденні юридичної справи від власних інтересів та зовнішнього тиску; 

неупередженість; обґрунтованість рішень; професіоналізм (компетентність); справедливість; 

поєднання гласності та конфіденціин̆ості. Принципи окремих видів юридичної практичної 

діяльності у відповідних законах та інших нормативно-правових актах. 

 

4. Структура вивчення навчальної дисципліни 

 

4.1. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

№ 

те-

ми 

Назва теми  

Кількість годин 

Денна форма навчання 

У
сь

о
го

 у тому числі 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Система університетської освіти в 

контексті підготовки фахівців з 

міжнародного права 

18 4 4 – – 10 

2. Методика навчальної та наукової роботи 

студентів спеціальності «Міжнародне 

право» 

16 4 2 – – 10 

3. Поняття та зміст юридичної науки у 

міжнародному праві 
16 4 2 – – 10 

4. 
Загальні засади академічної доброчесності 16 4 2 – – 10 

5. Професійна культура та етика юриста-

міжнародника 
14 4 2 – – 8 

6. Поняття, ознаки, форми та види 

міжнародної юридичної діяльності 
13 4 2 – – 7 

7. Характеристика компетентностей фахівців 

з міжнародного права 
11 2 2 – – 7 

8. Характеристика окремих видів юридичної 

діяльності у міжнародному праві 
15 4 4 – – 7 

 Усього годин: 105 30 20 – – 55 

 

 

4.2. Аудиторні заняття 

           4.2.1. Аудиторні заняття (лекції, семінарські (практичні, лабораторні) заняття) проводяться 

згідно з темами та обсягом годин, передбачених тематичним планом.  

          4.2.2. Плани лекцій з передбачених тематичним планом тем визначаються в підрозділі 1.2 

навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

          4.2.3. Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять з передбачених тематичним 

планом тем, засоби поточного контролю знань та методичні рекомендації для підготовки до 

занять  визначаються в підрозділі 1.3 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

 

4.3. Самостійна робота студентів 

4.3.1. Самостійна робота студентів включає завдання до кожної теми та індивідуальні 

завдання.  
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4.3.2. Завдання для самостійної роботи студентів та методичні рекомендації до їх 

виконання визначаються в підрозділі 1.4 навчально-методичних матеріалів з дисципліни.  

4.3.3. У процесі вивчення навчальної дисципліни студенти виконують індивідуальні 

завдання у вигляді рефератів.  

4.3.4. Тематика індивідуальних завдань та методичні рекомендації до їх виконання 

визначаються в підрозділі 1.5 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

4.3.5. Індивідуальні завдання виконуються в межах часу, визначеного для самостійної 

роботи студентів, та оцінюються частиною визначених в розділі 6 цієї програми кількості балів, 

виділених для самостійної роботи. 

 

5. Методи навчання та контролю 

Під час лекційних занять застосовуються: 

1) традиційний усний виклад змісту теми; 

2) слайдова презентація. 

На семінарських та практичних заняттях застосовуються: 

- дискусійне обговорення проблемних питань; 

- вирішення ситуаційних завдань; 

- презентація виконаних есе за завданою тематикою. 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться у формах: 

1) усне або письмове (у тому числі тестове) бліц-опитування студентів щодо засвоєння 

матеріалу попередньої лекції; 

2) усне або письмове (у тому числі тестове) опитування на семінарських заняттях; 

3) виконання поточних контрольних робіт у формі тестування; 

4) захист підготовленого публічного виступу. 

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі іспиту.  

Структура екзаменаційного білету включає три теоретичних питання або за умов 

епідеміологічної ситуації у вигляді тестових завдань (30 тестів). 
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6. Схема нарахування балів 

6.1. Нарахування балів студентам з навчальної дисципліни здійснюється 

відповідно до такої схеми: 

 

 Вивчення  

навчальної дисципліни 

 

  

     

 До 100 

балів 

  

     

      

Очна (денна)  

форма навчання 

 Заочна форма  

навчання 

 

      

До 10 балів – 

за результатами  

навчання під час 

лекцій 

 До 5 балів – 

за результатами  

навчання під час 

лекцій 

 

      

До 40 балів – 

за результатами  

навчання під час 

семінарських занять 

 До 25балів – 

за результатами  

навчання під час 

семінарських занять 

 

      

До 20 балів – 

за результатами  

самостійної роботи 

 До 40 балів – 

за результатами  

самостійної роботи 

 

      

       

 До 30 балів – 

за результатами  

складання семестрового 

контролю 

  

  +    

 Додаткові бали   

 

 

7. Рекомендовані джерела 

 
7.1. Основні  джерела 

 

1. Аболіна Т. Г., Нападиста В. Г., Рихліцька О. Д та ін., за заг. ред. Панченко 

В. І. Прикладна етика. - Навчальний посібник. - К.: «Центр учбової 

літератури», 2012. - 392 c. Режим доступу: http://www.big- 

library.com.ua/book/45_Prikladna_etika.  



 11 

2. Антонюк Л.Л. Компетентнісний підхід у вищій освіті: світовий досвід / 

Антонюк Л.Л., Василькова Н.В., Ільницький Д.О., Кулага І.В., Турчанінова 

В.Є. – К.: КНЕУ, 2016. – 61 с.  

3. Бех І.Д. Компетентнісний підхід у сучасній освіті [Електрон. ресурс] / І.Д. 

Бех // Інститут проблем виховання НАПН України. – Електрон. текст. дані. 

– К., 2012. – Режим доступу: 

http://www.ipv.org.ua/component/content/article/8-beh/56-2012-09-04-22-32-

01.html.  

4. Бондар Л.А. Технологія організації компетентнісного підходу в контексті 

вищої освіти / Л.А. Бондар // Педагогіка вищ. та серед. школи: зб. наук. пр. 

/ ДВНЗ «Криворіз. нац. ун-т». – Кривий Ріг, 2012. – Вип. 34. –С. 424–430.  

5. Гусарєв С.Д. Юридична деонтологія. Основи юридичної діяльності [Текст] 

: навч. посіб. / С. Д. Гусарєв, О. Д. Тихомиров. – 4-те вид., стер. – К. : 

Знання, 2010. – 495 с.  

6. Мазаракі А.А. Компетентнісна модель менеджера в галузевих стандартах 

вищої освіти України. [Електронний ресурс] / Мазаракі А.А., Ткаченко Т.І. 

// Завдання вищої освіти у сфері гуманітарного розвитку суспільства. 

2013.– Режим доступу : 

http://ir.nmu.org.ua/bitstream/123456789/2676/1/том1_p003-005.pdf.  

7. Нітенко О. В. Іншомовна підготовка фахівців права в трицикловій системі 

вищої освіти : європейський досвід : монографія / О. В. Нітенко. – К. : Центр 

учбової літератури, 2015. – 252 с. 

8. Nitenko O. Peculiarities of the Foreign Language Training of the Lawyers in 

Central Europe: Poland, Czech Republic and Hungary / O. Nitenko // The 

Caucasus. Tbilisi, 2014. – Issue 06, November-December. – P. 21-26. 

 

7.2. Допоміжні  джерела 

1. Ведєрніков Ю. А. Юридична деонтологія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл. / Ю. А. Ведєрніков, С. О. Кульбач, А. М. Кучук; Ун-т сучас. знань. – 

Д. : Свідлер А. Л., 2011. – 205 с.   

2. Гусарєв С. Д. Юридична деонтологія: навч. посіб. / С. Д. Гусарєв, О. Д. 

Тихомиров. – К. : Знання, 2006. – 487 с.  

3. Іваненко О. В. Актуальні питання забезпечення справедливості у сфері 

правосуддя / О. В. Іваненко //Альманах права. Свобода, рівність та гідність 

особи в правовій теорії та юридичній практиці. – Випуск 4. – К.: Ін-т 

держави та права ім. В.М. Корецького НАН України, 2013. – 464с. – С. 

344–347.  

4. Луць Л. А. Типологізація сучасних правових систем світу : відкрита лекція. 

К. ; Сімферополь, 2007. Серія науково-методичних видань “Академія 

порівняльного правознавства”. 2007. Вип. 3. 23 с.  

5. Правова система України в умовах сучасних національних та міжнародних 

тенденцій розбудови державності : монографія / за заг. ред. Ю. Л. 

Бошицького. К. : Кондор, 2012. 616 с. 

6. Правові системи сучасності. Глобалізація. Демократизм. Розвиток : 

монографія / за заг. ред. В. С. Журавського. К. : Юрінком-Інтер, 2003. 296 с.  
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7. Скакун О. Ф. Правова система – держави, суспільства, регіону, світу? (Щодо 

базових категорій порівняльного правознавства) : відкриті лекції Третього 

міжнар. наук. семінару «Порівняльне правознавство: сучасний стан і 

перспективи розвитку». К. ; Х. ; Сімф. : Логос, 2008. 32 с. 

8. Сливка С. С. Юридична деонтологія: підручник для вузів: рекомендовано 

МОН України / С. С. Сливка; Львів. держ. ун-т внутр. справ. ─ 3-тє вид., 

переробл. і доповн. – К.: Атіка, 2012. ─ 296 с.  

9. Юридична деонтологія : підручник / С.П. Погребняк, О.О. Уварова, Г.О. 

Христова та ін./ за заг. ред. О. В. Петришина. - Х. : Право, 2014. - 248 с.  

 
 

8. Інформаційні ресурси в Інтернеті 
1. Офіційний сайт ООН: https://www.un.org. 

2. Офіційний сайт НАТО: https://www.nato.int. 

3. Офіційний сайт ЄС: https://eeas.europa.eu. 

4. Офісійний сайт ОБСЄ: https://www.osce.org. 

 

  

https://www.nato.int/
https://eeas.europa.eu/
https://www.osce.org/
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	Важливе значення має досягнення певного рівня компетенції. Компетенцією найвищого рівня має людина, здатна вирішувати будь-які завдання певного типу. Ця людина володіє узагальненими способами вирішення таких завдань. Професіонал високого рівня здатн...
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