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Універсалізм та регіоналізм в міжнародному праві 

 
Анотація. Дисципліна «Універсалізм та регіоналізм в міжнародному праві» належить до переліку 
дисциплін вільного вибору аспіранта. Вона забезпечує особистісний і професійний розвиток аспіранта 
та спрямована, передусім, на формування юриста-міжнародника, здатного до розуміння чинників, 
тенденцій та особливостей розширення сфери дії міжнародного права, яке формувалось під впливом 
інституціональної взаємодії суб’єктів міжнародного права. Особлива увага приділяється аналізу 
проблеми діяльності ООН як уособлення проблем сучасного універсального правопорядку в контексті 
регіональних аспектів та взаємодії універсального міжнародного права та його регіональних підсистем 
на межі ХХ – ХХІ століть на прикладі взаємодії ООН з міжнародними регіональними організаціями.  
Кількість кредитів: 4 
Викладач: Задорожній Олександр Вікторович, д. ю. н., професор, завідувач кафедри міжнародного 
права 
Мета навчальної дисципліни: дати сучасні знання відносно взаємодії та взаємозалежності 
універсального міжнародного права та його регіональних підсистем на сучасному етапі, як на 
нормативно-правовому, так і на інституційному рівні, поглибити знання механізмів і форм розвитку та 
взаємодії універсальної міжнародно-правової системи та її регіональних підсистем на сучасному 
етапі. 
Спеціальні (фахові) компетентності, які отримує аспірант: 
1. Знання та розуміння характерних рис, ключових концепцій та принципів правової системи, 
включаючи регіональний (європейський) та міжнародний вимір (включаючи інститути та процедури).  
2. Усвідомлення політичних, соціальних, економічних, історичних явищ та взяття їх до уваги в процесі 
створення, тлумачення та застосування міжнародного права. 
Спеціальна компетентність 1. Знання та розуміння характерних рис, ключових концепцій та 
принципів правової системи, включаючи регіональний (європейський) та міжнародний вимір 
(включаючи інститути та процедури). 
Аспірант буде знати:  
1) сутність міжнародних правотворчих та правозастосовчих процесів;  
2) особливості та практичні наслідки взаємодії універсальних та регіональних міжнародних 
організацій, а також їх вплив на подальший розвиток міжнародно-правової системи. 
Аспірант буде вміти: 

1) розробляти практичні рекомендації з удосконалення питань удосконалення міжнародно-правової 
регламентації діяльності основних органів Організації Об’єднаних Націй, а також механізмів їх 
взаємодії з регіональними міжнародними організаціями;  
2) визначати основні тенденції та прогнозувати наслідки взаємодії універсальних та регіональних 
міжнародних організацій, а також їх вплив на подальший розвиток міжнародно-правової системи. 
Спеціальна компетентність 2. Усвідомлення політичних, соціальних, економічних, історичних 
явищ та взяття їх до уваги в процесі створення, тлумачення та застосування міжнародного права. 
Аспірант буде знати:  
1) сучасні тенденції у теоретичному поясненні та практичному співвідношенні загального та 
універсального міжнародного права; 
2) міжнародно-правові норми, принципи та інститути, що виникали протягом історії, лягли в основу 
універсального міжнародного права, а які – склали основу його регіональних підсистем. 
Аспірант буде вміти: 
1) готувати аналітичні довідки з широкого кола питань, які постають на порядку денному міжнародних 
організацій; 
2) представляти відповідні інтереси держави в універсальних та регіональних організаціях. 
Змістові модулі:  

взаємодія універсалізму та регіоналізму в міжнародному праві протягом історії; 
співвідношення впливу на міжнародне правотворення та правозастосування сучасних 
універсальних та регіональних міжнародних організацій; 
роль Організації Об’єднаних Націй та Статуту ООН в міжнародно-правовому регулюванні 
сучасних міжнародних відносин: недоліки функціонування основних органів, існуючі проекти 
реформування основних органів ООН та міжнародно-правові аспекти їх реалізації; 
становлення регіональних міжнародних організацій; 
інституційні засади функціонування регіональних підсистем міжнародного права; 
взаємодія ООН з регіональними міжнародними організаціями; 

Мова викладання: англійська. 
Місце у структурно-логічній схемі: ДВА.3.02.01 читається на другому році навчання. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається на 2 році навчання за освітньо-науковим рівнем «доктор 
філософії» в обсязі 120 годин, у тому числі 24 годин аудиторних занять (18 год. – лекційні заняття, 4 
год. – практичні заняття, 2 години – консультація), 96 годин самостійної роботи. 
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