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ПЕРЕДМОВА 

Розроблено робочою групою у складі: 

 
Прізвище, ім’я, по 

батькові керівника 

та членів 

проектної групи 

Найменування 

посади 

(для суміс- ників 

— місце основної 

роботи, 

наймену-вання 

посади) 

Найменування 

закладу, який 

закінчив викладач 

(рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно з 

документом про 

вищу освіту) 

Науковий ступінь, 

шифр і 

найменування 

наукової 

спеціальності, 

тема дисертації, 

вчене звання, за 

якою кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно) 

Стаж науково-

педагогічної 

та/або 

наукової 

роботи 

Інформація про наукову 

діяльність (основні публікації 

за напрямом, науково-

дослідна робота, участь у 

конференціях і семінарах, 

робота з аспірантами та 

докторантами, керівництво 

науковою роботою 

студентів) 

Відомості про підвищення 

кваліфікації викладача 

(найменування закладу, вид 

документа, тема, дата видачі) 

Мицик Всеволод 

Всеволодович 

(керівник) 

Завідувач 

кафедри 

міжнародного 

права 

Київський 

національний 

університет 

імені Тараса 

Шевченка, 

1979, 

міжнародне 

право, юрист-

міжнародник, 

референт-

перекладач 

англійської 

мови 

доктор 

юридичних 

наук, 12.00.11 – 

міжнародне 

право, 

«Міжнародно-

правові засади 

та інституційні 

механізми 

захисту прав 

національних 

меншин», 

професор 

кафедри 

міжнародного 

права 

37 років 1. Публікації: 

автор понад 100 наукових 

публікацій 

2. участь у 

конференціях і 

семінарах: брав участь у 

більш ніж 85 

міжнародних і 

національних науково-

практичних 

конференціях 

3. робота з 

аспірантами та 

докторантами: є 

науковим керівником 

аспірантів (4) та 

науковим 

консультантом 

докторантів (3) 

4. керівництво науковою 

роботою студентів: є 

науковим керівником по 

написанню і 

рецензуванню 
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магістерських 

дипломних робіт. 

Смирнова 

Ксенія 

Володимирівна 

професор 

кафедри 

порівняльного 

і 

європейського 

права 

Київський 

національний 

університет 

імені Тараса 

Шевченка, 

2002 р., 

магістр 

міжнародного 

права, 

перекладач з 

англійської 

мови 

доктор 

юридичних 

наук, 12.00.11 – 

міжнародне 

право, 

«Правовий 

порядок 

конкуренції в 

Європейському 

Союзі (новітні 

тенденції 

розвитку)», 

доцент кафедри 

порівняльного і 

європейського 

права 

15 років 1. публікації: автор 

близько 100 наукових 

публікацій 

2. участь у 

конференціях і 

семінарах: брала участь 

у більш ніж 70 

міжнародних і 

національних науково-

практичних 

конференціях 

3. керівництво науковою 

роботою студентів: є 

науковим керівником з 

написання курсових і 

дипломних робіт та 

керує роботою 

аспірантів (4). 

1. Стажування в Інституті 

держави і права імені В. 

Корецького (довідка від 

31.05.2012 р.);  

2. Стажування за програмою 

«Верховенство права» за 

підтримки Конгресу США (м. 

Вашингтон, м. Хантсвілль, 

США, сертифікат від 

17.10.2013 р.);  

3. Стажування в 

Ататюркському університеті 

(Туреччина, почесний 

сертифікат від 12.05.2015 р.);  

4. Стажування в Університеті 

Кристіана Альбрехта (м. 

Кіль, Німеччина, довідка від 

24.07.2016 р.); 

5. Стажування в Університеті 

м. Белясток, Юридичний 

факультет (Польща, 

сертифікат від 28.04.2017 р.); 

6. Стажування в інститутах 

Європейського Союзу за 

програмою EU VP (Брюссель, 

Бельгія; сертифікат від 

31.03.2017). 

Криволапов 

Богдан 

Михайлович 

доцент 

кафедри 

міжнародного 

приватного 

права 

Київський 

національний 

університет 

імені Тараса 

Шевченка, 

1993 р., 

міжнародне 

кандидат 

юридичних 

наук, 12.00.03 - 

цивільне право, 

цивільний 

процес, сімейне 

право, 

24 роки 1. публікації: автор 

близько 65 наукових 

публікацій 

2. участь у 

конференціях і 

семінарах: брав участь у 

більш ніж 40 

1. Міністерство науки і 

освіти України, Програма 

проекту ТАСІС «Правничі 

студії в Україні: Київ та 

окремі регіони», з 16 червня 

2002 року по 16 грудня 2003 

року, свідоцтво про 
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право, магістр 

міжнародного 

права, 

референт-

перекладач з 

англійської 

мови 

міжнародне 

приватне право, 

«Позовна 

давність в 

міжнародному 

приватному 

праві» 

доцент, 

кафедра 

міжнародного 

приватного 

права 

міжнародних і 

національних науково-

практичних 

конференціях 

3. керівництво науковою 

роботою студентів: є 

науковим керівником з 

написання курсових і 

дипломних робіт та 

керує роботою 

аспірантів (3). 

 

 

підвищення кваліфікації № 

007/03 від 16 грудня 2003 

року. 

2. Американська Рада 

Міжнародної освіти, 

Університет імені Джорджа 

Вашингтона (American 

Councils for the international 

education, 

The George Washington 

University), «Програма 

стажування молодих 

викладачів» з 1.08.2004 по 

13.07.2005, сертифікат про 

закінчення програми від 

13.07.2005 р. 

Влялько  

Ілля 

Володимирович 

доцент 

кафедри 

порівняльного 

і 

європейського 

права 

Київський 

національний 

університет 

імені Тараса 

Шевченка, 

2005, 

міжнародне 

право, юрист-

міжнародник, 

перекладач з 

німецької 

мови 

Кандидат 

юридичних 

наук, 12.00.11 – 

міжнародне 

право, 

«Правове 

регулювання 

державних 

закупівель в 

ЄС», доцент, 

кафедра 

порівняльного і 

європейського 

права 

Науково-

педагогічний 

– 7 років, 

науковий – 

11 років 

1. публікації: автор 

близько 25 наукових 

публікацій 

2. участь у 

конференціях і 

семінарах: брав участь у 

12 міжнародних і 

національних науково-

практичних 

конференціях 

3. керівництво науковою 

роботою студентів: є 

науковим керівником по 

написанню і 

рецензуванню 

магістерських 

дипломних робіт (2). 

 

 

При розробці проекту Програми враховані вимоги: 

освітнього стандарту спеціальності 293 – Міжнародне право за рівнем бакалавр 
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1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

«Міжнародне право» 

«International Law» 

зі спеціальності 293 «Міжнародне право» 
 

1 – Загальна інформація 

Ступінь вищої освіти та назва 

кваліфікації  

Ступінь вищої освіти: Бакалавр 

Спеціальність: 293 – Міжнародне право  

Освітня програма: Міжнародне право  

Obtained qualification: Bachelor Degree 

Program Subject Area: International Law 

Programme: International Law 

Мова(и) навчання і оцінювання Українська  

Ukrainian 

Обсяг освітньої програми 240 кредитів ЄКТС  

термін навчання 4 роки 

Тип програми Освітньо-професійна  

Повна назва закладу вищої 

освіти, а також структурного 

підрозділу у якому здійснюється 

навчання 

Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка  

Інститут міжнародних відносин  

Taras Shevchenko National University of Kyiv 

Institute of International Relations 

Назва закладу вищої освіти 

який бере участь у забезпеченні 

програми (заповнюється для 

програм подвійного і спільного 

дипломування)  

 

 

Офіційна назва освітньої 

програми, 

ступінь вищої освіти та назва 

кваліфікації ВНЗ-партнера 

мовою оригіналу (заповнюється 

для програм подвійного і 

спільного дипломування) 

 

Наявність акредитації Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 

Україна, 2013 рік (наказ МОН України від 30.04.2013 р. 

№1480-л) 

Цикл/рівень програми НРК України – 7 рівень  

FQ-EHEA – перший цикл 

ЕQF-LLL – 6 рівень 

Передумови На базі повної загальної середньої освіти 

Форма навчання Денна 

Термін дії освітньої програми 5 років  

Інтернет-адреса постійного 

розміщення опису освітньої 

програми 

http://www.iir.edu.ua/education/international_law/ 

2 – Мета освітньої програми 

Мета програми (з врахуванням 

рівня кваліфікації) 

 

Надати освіту з міжнародного права, національного 

права, міжнародних відносин із широким доступом до 

працевлаштування, підготувати студентів до певних 

сфер діяльності міжнародного і національного права для 



7 

 

подальшого навчання 

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область (галузь 

знань / спеціальність / 

спеціалізація програми) 

Міжнародні відносини / Міжнародне право 

 

Орієнтація освітньої програми Освітньо-професійна академічна 

Основний фокус освітньої 

програми та спеціалізації 

 

Загальна освіта за спеціальністю «Міжнародне право» 

Ключові слова: право, міжнародне право, міжнародні 

відносини 

Особливості програми 

 

Обов’язкова виробнича практика. Спеціалізації: 

європейське право, міжнародне приватне право, 

міжнародне публічне право, міжнародне екологічне і 

природоресурсне право. 

4 – Придатність випускників  

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Працевлаштування в органах державної влади, 

юридичних фірмах, міжнародних організаціях 

(урядових та неурядових) на посадах, пов’язаних зі 

збиранням, аналізом та обробкою інформації 

правничого профілю, прийняттям управлінських рішень 

у сфері національного права, міжнародного права, 

міжнародних відносин, а також юридичним 

представництвом інтересів клієнта.  

Подальше навчання Можливість продовжити освіту за другим 

(магістерським) рівнем вищої освіти, підвищувати 

кваліфікацію й отримувати додаткову освіту за 

сертифікованими програмами та програмами 

післядипломного навчання. 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Студентоцентричне навчання, загальний стиль навчання 

– завдання-орієнтований. Лекції, семінари, практичні 

заняття, самостійна робота, консультації із викладачами. 

Оцінювання Письмові та усні іспити, заліки, диференційований 

залік, модульні контрольні роботи, реферати, 

комплексний кваліфікаційний іспит з міжнародного 

права, кваліфікаційний іспит з фахового перекладу 

(іноземна мова). 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми, здійснювати юридичний аналіз 

питань правового характеру у сфері національного 

права, міжнародних відносин та міжнародного права під 

час професійної діяльності або у процесі навчання, що 

передбачає застосування відповідних механізмів 

міжнародно-правового регулювання і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні компетентності (ЗК) 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 
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знаннями. 

ЗК 4. Здатність спілкуватися іноземними мовами як 

усно, так і письмово. 

ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

ЗК 6. Вміння виявляти, ставити та вирішувати 

проблеми. 

ЗК 7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК 8. Здатність працювати як автономно, так і у 

команді. 

ЗК 9. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК 10. Здатність діяти соціально відповідально та 

свідомо. 

ЗК 11. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як 

члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного демократичного) суспільства 

та необхідність його сталого розвитку, верховенства 

права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК 12. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань 

про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, використовувати різні види та 

форми рухової активності для активного відпочинку та 

ведення здорового способу життя. 

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 

 

 

ФК 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. 

ФК 2. Здатність розуміти вплив економічних факторів у 

міжнародній політиці. 

ФК 3. Здатність захищати національні інтереси власної 

держави за допомогою міжнародно-правових 

інструментів. 

ФК 4. Здатність передбачати юридичні ризики, пов’язані 

з множинністю правових систем і юрисдикцій.  

ФК 5. Уміння враховувати темпоральний чинник при 

тлумаченні й застосуванні правових норм. 

ФК 6. Уміння формулювати юридичні питання в 

абстрактно-теоретичному вигляді. 

ФК 7. Уміння вести дискусію з юридичних питань, 

зокрема з представниками різних наукових традицій. 

ФК 8. Здатність виконувати роботу в системі органів 

зовнішніх зносин, у тому числі закордонних, зокрема 

вести дипломатичне та ділове листування, 

дотримуватися основних норм дипломатичного та 

ділового етикету. 

ФК 9. Уміння працювати з міжнародними документами: 

договорами, актами міжнародних організацій тощо, — 

аналізувати їхній характер і юридичний статус, складати 
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проекти й супровідну документацію українською й 

іноземними мовами. 

ФК 10. Уміння надавати юридичні висновки й 

консультації, здійснювати юридичний супровід 

основних видів міжнародної співпраці та 

зовнішньоекономічних операцій, розробляти юридичну 

позицію в інтересах клієнта, а також контраргументи 

проти позиції опонентів, вести дискусію й дебати, а 

також виконувати інші види діяльності юриста з питань: 

ФК 10.1. міжнародного публічного права, зокрема: 

ФК 10.1.1. міжнародного права захисту прав людини; 

ФК 10.1.2. права зовнішніх зносин; 

ФК 10.1.3. міжнародного екологічного права; 

ФК 10.1.4. міжнародного економічного права; 

ФК 10.1.5. міжнародного кримінального права та 

міжнародної співпраці в протидії злочинності; 

ФК 10.1.6. міжнародного морського права; 

ФК 10.1.7. права міжнародної безпеки; 

ФК 10.1.8. міжнародного інституційного права; 

ФК 10.1.9. міжнародного повітряного права; 

ФК 10.1.10. міжнародного космічного права; 

ФК 10.1.11. освіти в міжнародному екологічному праві; 

ФК 10.1.12. міжнародного фауністичного права; 

ФК 10.1.13. міжнародно-правового регулювання з 

питань етики і культури; 

ФК 10.2. права Європейського Союзу, зокрема: 

ФК 10.2.1. інституційного права ЄС; 

ФК 10.2.2. європейського економічного права; 

ФК 10.2.3. спільної торгівельної політики 

Європейського Союзу; 

ФК 10.2.4. транспортного права Європейського Союзу; 

ФК 10.3. міжнародного приватного права; 

ФК 10.4. українського та (у співпраці з компетентними 

фахівцями у відповідній галузі) іноземного права, 

зокрема; 

ФК 10.4.1. конституційного права; 

ФК 10.4.2. адміністративного права та процесу; 

ФК 10.4.3. муніципального права та процесу; 

ФК 10.4.4. кримінального права та процесу; 

ФК 10.4.5. цивільного права та процесу; 

ФК 10.4.6. трудового та соціального права; 

ФК 10.4.7. сімейного права; 

ФК 10.4.8. спадкового права; 

ФК 10.4.9. права інтелектуальної власності; 

ФК 10.4.10. корпоративного права; 

ФК 10.4.11. права цінних паперів; 

ФК 10.4.12. страхового права; 

ФК 10.4.13. конкуренційного права; 

ФК 10.4.14. конкурсного права; 

ФК 10.4.15. права зовнішньоекономічної діяльності; 

ФК 10.4.16. нотаріату. 

ФК 11. Уміння у співпраці з компетентними фахівцями 
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готувати справи до розгляду в українських, 

закордонних, міжнародних судах і арбітражах. 

ФК 12. Здатність виконувати стандартні обов’язки в 

складі юридичної служби органів, організацій, 

підприємств, зокрема приватної юридичної практики 

відповідально та з розумінням етичних аспектів 

юридичної роботи. 

ФК 13. Здатність виконувати якісний письмовий 

переклад з іноземної мови та на іноземну мову 

наукових, офіційно-ділових, нормативних та інших 

текстів за предметною областю. 

ФК 14. Знання та розуміння національних інтересів 

України на міжнародній арені. 

ФК 15. Здатність адаптувати та використовувати 

міжнародно-правові норми та принципи в національній 

правовій системі. 

7 – Програмні результати навчання 

Програмні результати навчання 

 

 

 

ПРН 1. Мислити абстрактно й аналітично, синтезувати 

загальні знання насамперед із предметної області для 

досягнення цілей професійної діяльності. 

ПРН 2. Швидко розуміти професійні завдання, 

оцінювати їхню складність. 

ПРН 3. Усвідомлювати необхідність навчання впродовж 

усього життя, дотримуватися принципів безперервного 

розвитку та постійного самовдосконалення; прагнути 

професійного зростання, проявляти толерантність та 

готовність до інноваційних змін. 

ПРН 4. Демонструвати навички письмової та усної 

комунікації іноземними мовами, фахово 

використовувати юридичну термінологію. 

ПРН 5. Швидко знаходити потрібну інформацію, 

обробляти й аналізувати її, оцінювати за достовірністю 

та релевантністю. 

ПРН 6. Виявляти суть проблеми, переводити проблему в 

набір конкретних задач і вирішувати їх, працюючи в 

групі та під керівництвом. 

ПРН 7. Пропонувати нестандартні підходи у сфері 

професійної діяльності. 

ПРН 8. Налагоджувати ділові контакти з керівництвом, 

колегами, партнерами та клієнтами; уникати конфліктів 

у професійній діяльності й ефективно вирішувати вже 

посталі проблеми. 

ПРН 9. Підтримувати робочі контакти з представниками 

інших країн і культур. 

ПРН 10. Діяти етично та свідомо, розуміти власну 

відповідальність за свої дії як у професійному розрізі, 

так і в загальносуспільному. 

ПРН 11. Враховувати міжнародний політичний контекст 

при виконанні професійних задач; визначати й 

ураховувати іноземні національні й групові інтереси та 

занепокоєння. 

ПРН 12. Визначати економічні аспекти юридичних 
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проблем і задач. 

ПРН 13. Пропонувати юридичний інструментарій 

забезпечення інтересів держави; працюючи в групі та 

під керівництвом, активно відстоювати їх за допомогою 

такого інструментарію. 

ПРН 14. Передбачати й формулювати юридичні ризики 

тих або інших дій з урахуванням множинності правових 

систем і юрисдикцій. 

ПРН 15. Використовувати базові методи історичної 

науки при виконанні професійних задач, встановлювати 

історичний контекст норм і режимів. 

ПРН 16. Формулювати юридичні питання в абстрактно-

теоретичному рівні, а також роз’яснювати їх людям 

різного рівня фахової підготовки й освіти. 

ПРН 17. Дискутувати з юридичних питань на високому 

рівні, бути коректним до представників іншої точки 

зору, виявляти сильні та слабкі сторони чужої 

аргументації. 

ПРН 18. Під керівництвом більш кваліфікованих 

фахівців виконувати роботу в органах зовнішньої 

політики, вести дипломатичну й ділову кореспонденцію, 

поводитися суворо за правилами ділового та (у 

відповідних ситуаціях) дипломатичного етикету, 

забезпечувати виконання найбазовіших правил 

дипломатичного протоколу. 

ПРН 19. Аналізувати, розробляти, складати й редагувати 

використовувані на міжнародному рівні документи. 

ПРН 20. Надавати юридичні висновки й консультації, 

юридичний супровід основних видів міжнародної 

співпраці та зовнішньоекономічних операцій, 

формулювати юридичну позицію в інтересах клієнта. 

ПРН 21. Під керівництвом більш кваліфікованих або 

досвідчених фахівців готувати справи до розгляду в 

українських, міжнародних і закордонних судах й 

арбітражах. 

ПРН 22. Відповідально й етично виконувати стандартну 

некерівну роботу в юридичній службі організацій, 

підприємств, зокрема приватної юридичної практики, 

уникати конфліктів інтересів. 

ПРН 23. Якісно та швидко письмово перекладати з 

іноземної мови та на іноземну мову наукові, офіційно-

ділові, нормативні й інші тексти з юридичної та 

міжнародно-політичної сфер. 

ПРН 24. Демонструвати концептуальні знання, набуті у 

процесі навчання та професійної діяльності, включаючи 

певні знання сучасних досягнень міжнародного права, 

порівняльного законодавства, національного права, 

ускладненого іноземним елементом, виявляти в подіях і 

фактах міжнародного життя тенденції та 

закономірності, формулювати їх та визначати пов’язані 

з ними майбутні можливості й ризики. 

ПРН 25. Аналізувати зібрану й оброблену інформацію 
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про стан міжнародних відносин, зовнішньої політики 

України та інших держав, складати аналітичні довідки, 

звіти й інші форми представлення результатів аналізу з 

правильним оформленням посилань на норми 

міжнародного та національного (українського та 

закордонного) права. 

ПРН 26. Передбачати широкі загальносуспільні 

наслідки укладання міжнародного договору або 

вчинення іншої дії дипломатичного або міжнародно-

правового характеру, внутрішньодержавних 

нормативно-правових актів тощо. 

ПРН 27. Складати проекти міжнародного договору та 

пов’язаної документації (закону про ратифікацію, 

пояснювальних записок тощо) українською та 

іноземною мовами, складати процесуальні документи 

для ведення справ у судових органах, тексти 

законопроектів, порівняльних таблиць, пояснювальних 

записок, та іншої супровідної документації до 

законопроектів тощо. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Специфічні характеристики 

кадрового забезпечення 

 

Специфічні характеристики 

матеріально-технічного 

забезпечення 

 

Специфічні характеристики 

інформаційного та навчально-

методичного забезпечення 

 

9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

 

Навчання іноземних здобувачів 

вищої освіти 

За умови володіння державною мовою, а також 

володіння іноземною мовою на рівні, що відповідає 

Загальноєвропейським рекомендаціям з мовної освіти. 
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2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-

ПРОФЕСІЙНОЇ/НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ ТА ЇХ ЛОГІЧНА 

ПОСЛІДОВНІСТЬ 
 

2.1. Перелік компонент ОП 
 

 

Код н/д 
Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, 

курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

1. Обов’язкові компоненти ОП  

ОК 1. Вступ до спеціальності «Міжнародне право»  3,0 іспит 

ОК 2. Філософія  3,0 іспит 

ОК 3. Правничі системи сучасності  3,0 іспит 

ОК 4. Історія міжнародного права  3,0 залік 

ОК 5. Міжнародні відносини та світова політика (всього) 6,0 залік 

ОК 6. Міжнародні економічні відносини (всього) 6,0 залік, іспит 

ОК 7. Міжнародне публічне право (основи теорії) (всього) 8,0 залік, іспит 

ОК 8. Іноземна мова (базовий курс) (всього) 22,0 залік, іспит 

ОК 9. Іноземна мова (нормативний курс) (всього) 22,0 залік, іспит 

ОК 10. Теорія держави і права (всього) 6,0 залік, іспит 

ОК 11. 
Міжнародне публічне право (основні галузі та інститути) 

(всього)  
10,0 залік, іспит 

ОК 12. Право Європейського Союзу (всього) 7,0 залік, екзамен 

ОК 13. Міжнародне приватне право (всього) 8,0 залік, іспит 

ОК 14. Порівняльне конституційне право  7,0 залік, іспит 

ОК 15. Історія держави і права України та країн світу 4,0 іспит 

ОК 16. Порівняльне цивільне право (всього) 8,0 залік, іспит 

ОК 17. Курсова робота 5,0 
диференційований 

залік 

ОК 18. Виробнича практика (переддипломна)  3,0 
диференційований 

залік 

ОК 19. Виробнича практика (професійний переклад) 3,0 
диференційований 

залік 

ОК 20. Римське право  3,0 залік  

ОК 21. Історія політичних та правових вчень  3,0 залік 

ОК 22. Порівняльне адміністративне право  4,0 іспит 

ОК 23. Порівняльне кримінальне право  5,0 іспит 

ОК 24. Мова фаху (мова міжнародних документів) (всього) 4,0 залік 

ОК 25. Мова фаху (всьго) 8,0 залік, іспит 

ОК 26. Теорія і практика перекладу (всього) 12,0 залік, іспит 

ОК 27. 
Теорія і практика перекладу (бізнес-переклад та переклад 

конференцій) 
4,0 залік 

 Загальний обсяг обов'язкових компонент: 180 40 
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2. Вибіркові компоненти ОП  

Вибірковий блок 1 (Спеціалізація «Міжнародне публічне право»)  

ВБ 1.1. Міжнародне морське право  3,0 залік 

ВБ 1.2. Міжнародне космічне право 3,0 іспит 

ВБ 1.3. Міжнародне повітряне право 3,0 залік 

ВБ 1.4. Право міжнародної безпеки 3,0 залік 

Вибірковий блок 2 (Спеціалізація «Міжнародне приватне право»)  

ВБ 2.1. Приватна юридична практика  3,0 залік 

ВБ 2.2. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності  3,0 іспит 

ВБ 2.3. Порівняльне право цінних паперів  3,0 залік 

ВБ 2.4. Порівняльне конкуренційне право  3,0 залік 

Вибірковий блок 3 (Спеціалізація «Європейське право») 

ВБ 3.1. Правове регулювання внутрішнього ринку ЄС  3,0 залік 

ВБ 3.2. Європейська система захисту прав людини  3,0 іспит 

ВБ 3.3. Право зовнішніх зносин ЄС  3,0 залік 

ВБ 3.4. Транспортне право ЄС  3,0 залік 

Вибірковий блок 4 (Спеціалізація «Міжнародне екологічне та природоресурсне право») 

ВБ 4.1. 
Екологічна етика та освіта в міжнародному екологічному 

праві 
3,0 залік 

ВБ 4.2. Міжнародне екологічне право 3,0 іспит 

ВБ 4.3. Міжнародне фауністичне право 3,0 залік 

ВБ 4.4. Міжнародно-правові основи природоресурсного права 3,0 залік 

Вибір з переліку (студент обирає 1 дисципліну з кожного переліку)   

Перелік № 1 4,0 іспит 

ВБ. 5.1. Міжнародне фінансове право 
 

 

 
Правові аспекти фінансових систем країн світу 

 
 

Перелік № 2 4,0 іспит 

ВБ. 5.2. Порівняльний цивільний процес   

 Цивільне судочинство   

Перелік № 3 3,0 залік 

ВБ. 5.3. Порівняльний адміністративний процес   

 
Адміністративне провадження країн Європи   

Перелік № 4 3,0 залік 

ВБ. 5.4. Логіка   

 Теорія міжнародно-правового регулювання   

Перелік № 5 5,0 залік 

ВБ. 5.5. Порівняльний кримінальний процес   

 Кримінальне провадження в Україні та зарубіжних країнах   

Перелік № 6 3,0 іспит 

ВБ. 5.6. Судові системи і порівняльне судове право   

 Судова система Європейського Союзу і держав-членів ЄС   

Перелік № 7 3,0 залік 

ВБ. 5.7. 
Порівняльне речове право та право інтелектуальної 

власності  
 

 
Порівняльне речове право та право інтелектуальної 

власності в ЄС 
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Перелік № 8 4,0 залік 

ВБ. 5.8. Порівняльне сімейне і спадкове право   

 Порівняльне сімейне право в ЄС   

Перелік № 9 4,0 іспит 

ВБ. 5.9. Права людини в міжнародному праві   

 Імунітети у міжнародному праві   

Перелік №10 3,0 залік 

ВБ. 5.10. Право міжнародних договорів    

 Договірно-правове забезпечення зовнішньої політики   

Перелік № 11 3,0 іспит 

ВБ. 5.11. Порівняльне трудове і соціальне право   

 Порівняльне трудове і соціальне право країн Європи   

Перелік № 12 3,0 залік 

ВБ. 5.12 Порівняльне муніципальне право   

 Муніципальне право держав-членів ЄС   

Перелік № 13 3,0 залік 

ВБ. 5.13 Право міжнародних організацій   

 Право зовнішніх зносин та основи дипломатії   

Перелік № 14 3,0 залік 

ВБ. 5.14 Нотаріат України   

 Латинський нотаріат   

 Загальний обсяг вибіркових компонент: 60  19 

 ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240  59 
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2.2. Структурно-логічна схема ОП  

 

 

 

 

Міжнародне право 

Міжнародне публічне право (основи 

теорії); Міжнародне публічне право 

(основні галузі та інститути) ;  

Права людини в міжнародному праві; Історія 

міжнародного права; Право міжнародних 

договорів; Право міжнародних організацій; 

Міжнародне приватне право 

Право Європейського Союзу 

Базова теоретична підготовка 

Загальногуманітарна 

підготовка:  
Філософія; 

Основи наукових досліджень; Історія 

політичних і правових вчень. 

Базова підготовка з 
міжнародних відносин: 
Міжнародні відносини та світова 
політика; Міжнародні економічні 

відносини; Право зовнішніх зносин та 
основи дипломатії; Теорія 

міжнародних відносин 

Базова юридична 
підготовка 

Вступ до спеціальності; Правничі 
системи сучасності; Теорія держави і 

права; Історія держави і права України 
та країн світу; Римське право; Судові 
системи і порівняльне судове право 

Поглиблена фахова підготовка 
 

 

 

 

 

 

Порівняльно-
правові дисципліни 
Порівняльне конституційне право; 

Порівняльне цивільне право; 

Порівняльне муніципальне право; 

Порівняльне адміністративне право, 

Порівняльний адміністративний 

процес; Порівняльне кримінальне 

право, Порівняльний кримінальний 

процес; Порівняльний цивільний 

процес; Порівняльне трудове і 

соціальне право. 

Європейське право 

Європейська система 
захисту прав людини; 
Правове регулювання 

внутрішнього ринку ЄС; 
Право зовнішніх зносин 

ЄС; 
Транспортне право ЄС 

Міжнародне приватне 
право 

Правове регулювання 
зовнішньоекономічної 

діяльності; 
Приватна юридична 

практика; 
Порівняльне право цінних 

паперів; 
Порівняльне конкуренційне 

право 

Міжнародне-
публічне право 

Міжнародне економічне 
право; 

Міжнародне повітряне та 
космічне право;  

Право міжнародної 
безпеки; 

Міжнародне морське право 

Мовна підготовка 

Іноземна мова (базовий курс), Іноземна мова 

(нормативний курс), Мова фаху, Теорія і 

практика перекладу. 

Міжнародне 
екологічне та 

природоресурсне 
право 

Міжнародне екологічне 
право; 

Екологічна етика та освіта в 
міжнародному екологічному 

праві; 
Міжнародно-правові основи 
природоресурсного права; 
Міжнародне фауністичне 

право 

Виробнича практика 

Підсумкова атестація 
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3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Атестація випускників освітньої програми «Міжнародне право» спеціальності 293 

«Міжнародне право» проводиться у формі комплексного кваліфікаційного іспиту з 

міжнародного права, кваліфікаційного іспиту з фахового перекладу (іноземна мова) та 

завершується видачою документу встановленого зразка про присудження ступеня бакалавра 

із присвоєнням освітньої кваліфікації «бакалавр міжнародного права» за певною 

спеціалізацією (міжнародне публічне право, міжнародне екологічне і природоресурсне 

право, міжнародне приватне право, європейське право).  

1. Комплексний кваліфікаційний іспит з міжнародного права здійснюється у 

письмовій та усній формі шляхом надання відповідей на поставлені питання. Під час 

оцінювання перевіряються такі програмні результати навчання: ПРН 4, ПРН 12, ПРН 14, 

ПРН 15, ПРН 17, ПРН 20, ПРН 23. 

2. Кваліфікаційний іспит з фахового перекладу (іноземна мова) здійснюється у 

письмовій формі. Під час оцінювання перевіряються такі програмні результати навчання: 

ПРН 4, ПРН 16, ПРН 19, ПРН 23, ПРН 27. 

Окремим рішенням екзаменаційної комісії може бути присвоєна професійна 

кваліфікація «фахівець з міжнародного права» та «фахівець з перекладу» за умови: 1) 

проходження всіх видів практики, які передбачені навчальним планом; 2) обрання 

спеціалізованого блоку дисциплін із навчального плану та отримання середнього балу не 

нижче «75» за підсумками складання всіх дисциплін, які до нього включені; 3) отримання на 

кваліфікаційному іспиті оцінки не нижче 75 балів. 
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4. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ  
 

Матриця відповідності програмних компетентностей 

обов’язковим компонентам освітньої програми 
 

 

 
ОК 

1 

ОК 

2 

ОК 

3 

ОК 

4 

ОК 

5 

ОК 

6 

ОК 

7 

ОК 

8 

ОК 

9 

ОК 

10 

ОК 

11 

ОК 

12 

ОК 

13 

ОК 

14 

ОК 

15 

ОК 

16 

ОК 

17 

ОК 

18 

ОК 

19 

ОК 

20 

ОК 

21 

ОК 

22 

ОК 

23 

ОК 

24 

ОК 

25 

ОК 

26 

ЗК 1  +               +    +      

ЗК 2 + +               +          

ЗК 3                 +          

ЗК 4        + +                  

ЗК 5                 +    +      

ЗК 6                 +    +      

ЗК 7    +                       

ЗК 8                  +         

ЗК 9     +               +       

ЗК 10                  +         
ЗК 11       +       +  +           
ЗК 12 + + + +      +                 

ФК 1     +                      

ФК 2      +                     

ФК 3       +                    

ФК 4   +                        

ФК 5    +           +            

ФК 6          +          +  +     
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ОК 

1 

ОК 

2 

ОК 

3 

ОК 

4 

ОК 

5 

ОК 

6 

ОК 

7 

ОК 

8 

ОК 

9 

ОК 

10 

ОК 

11 

ОК 

12 

ОК 

13 

ОК 

14 

ОК 

15 

ОК 

16 

ОК 

17 

ОК 

18 

ОК 

19 

ОК 

20 

ОК 

21 

ОК 

22 

ОК 

23 

ОК 

24 

ОК 

25 

ОК 

26 

ФК 7                    +  +     

ФК 8                +           

ФК 9                 +        +  

ФК 10                           

ФК 10.1       +    +                

ФК 10.1.1              +             

ФК 10.1.2     +            +          

ФК 10.1.3                 +       +   

ФК 10.1.4                          + 

ФК 10.2            +              + 

ФК 10.4             +              

ФК 10.4.1              +             

ФК 10.4.2                       +    

ФК 10.4.3                      +     

ФК 10.4.4                        +   

ФК 10.4.5                +         +  

ФК 10.4.6                           

ФК 11                           

ФК 13        +                   

ФК 14                          + 

ФК 15                          + 
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Матриця відповідності програмних компетентностей 

вибірковим компонентам освітньої програми 

 

 
ВБ 

1.1 

ВБ 

1.2 

ВБ 

1.3 

ВБ 

1.4 

ВБ 

2.1 

ВБ 

2.2 

ВБ 

2.3 

ВБ 

2.4 

ВБ 

3.1 

ВБ 

3.2 

ВБ 

3.3 

ВБ 

3.4 

ВБ 

4.1 

ВБ 

4.2 

ВБ 

4.3 

ВБ 

4.4 

ВБ 

5.1 

ВБ 

5.2 

ВБ 

5.3 

ВБ 

5.4 

ВБ 

5.5 

ВБ 

5.6 

ВБ 

5.7 

ВБ 

5.8 

ВБ 

5.9 

ВБ 

5.1

0 

ВБ 

5.1

1 

ВБ 

5.1

2 

ВБ 

5.1

3 

ВБ 

5.1

4 

ФК 2                        +       

ФК 10.1   +                    +        

ФК 10.1.1               +                

ФК 10.1.2                +               

ФК 10.1.5             +                  

ФК 10.1.6 +                              

ФК 10.1.7  +                             

ФК 10.1.8    +                           

ФК 10.1.9                  +             

ФК 10.1.10                         +      

ФК 10.1.11                         +      

ФК 10.1.12                    +           

ФК 10.1.13     +                          

ФК 10.1.14   +                         +   

ФК 10.1.15      +                         

ФК 10.1.16    +                           

ФК 10.1.18   +                            

ФК 10.2.1               + +               

ФК 10.2.2              +   +              

ФК 10.2.3               +                

ФК 10.2.4                +               
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ВБ 

1.1 

ВБ 

1.2 

ВБ 

1.3 

ВБ 

1.4 

ВБ 

2.1 

ВБ 

2.2 

ВБ 

2.3 

ВБ 

2.4 

ВБ 

3.1 

ВБ 

3.2 

ВБ 

3.3 

ВБ 

3.4 

ВБ 

4.1 

ВБ 

4.2 

ВБ 

4.3 

ВБ 

4.4 

ВБ 

5.1 

ВБ 

5.2 

ВБ 

5.3 

ВБ 

5.4 

ВБ 

5.5 

ВБ 

5.6 

ВБ 

5.7 

ВБ 

5.8 

ВБ 

5.9 

ВБ 

5.1

0 

ВБ 

5.1

1 

ВБ 

5.1

2 

ВБ 

5.1

3 

ВБ 

5.1

4 

ФК 10.2.5              +                 

ФК 10.4.7                     +          

ФК 10.4.8                     +          

ФК 10.4.9          +            +         

ФК 10.4.10            +                   

ФК 10.4.11           +  +                  

ФК 10.4.12        +                       

ФК 10.4.13            +               +    

ФК 10.4.14              +                 

ФК 10.4.15                    +           

ФК 10.4.16         +                     + 

ФК 10.4.17                   +            

ФК 10.4.12       +                   +    + 

ФК 12      +           +           +   

ФК 13                             +  

ФК 14                               

ФК 15                +              + 
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5. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ (ПРН) ВІДПОВІДНИМИ 

КОМПОНЕНТАМИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 

Матриця відповідності програмних результатів навчання 

обов’язковим компонентам освітньої програми 

 

 
ОК 

1 

ОК 

2 

ОК 

3 

ОК 

4 

ОК 

5 

ОК 

6 

ОК 

7 

ОК 

8 

ОК 

9 

ОК 

10 

ОК 

11 

ОК 

12 

ОК 

13 

ОК 

14 

ОК 

15 

ОК 

16 

ОК 

17 

ОК 

18 

ОК 

19 

ОК 

20 

ОК 

21 

ОК 

22 

ОК 

23 

ОК 

24 

ОК 

25 

ОК 

26 

ПРН 1  +                  +     +  

ПРН 2 + +                  +       

ПРН 3                    +       

ПРН 4         + +                 

ПРН 5                    +     +  

ПРН 6                    +     +  

ПРН 7     +                      

ПРН 8                     +      

ПРН 9      +                 +    

ПРН 10                     +      

ПРН 11      +                     

ПРН 12       +                    

ПРН 13        +                   

ПРН 14   +                        

ПРН 15    +             +          

ПРН 16           +             +  + 

ПРН 17                    +  +     

ПРН 18                   +        

ПРН 19                   +        
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ОК 

1 

ОК 

2 

ОК 

3 

ОК 

4 

ОК 

5 

ОК 

6 

ОК 

7 

ОК 

8 

ОК 

9 

ОК 

10 

ОК 

11 

ОК 

12 

ОК 

13 

ОК 

14 

ОК 

15 

ОК 

16 

ОК 

17 

ОК 

18 

ОК 

19 

ОК 

20 

ОК 

21 

ОК 

22 

ОК 

23 

ОК 

24 

ОК 

25 

ОК 

26 

ПРН 20        +    + + + + +  + +    + + + + 

ПРН21                           

ПРН 23         +                  

ПРН 24                           

ПРН 25                     +      

ПРН 26                       +  + + 

ПРН 27                        +   

 

Матриця відповідності програмних результатів навчання 

вибірковим компонентам освітньої програми 

 

 
ВБ 

1.1 

ВБ 

1.2 

ВБ 

1.3 

ВБ 

1.4 

ВБ 

2.1 

ВБ 

2.2 

ВБ 

2.3 

ВБ 

2.4 

ВБ 

3.1 

ВБ 

3.2 

ВБ 

3.3 

ВБ 

3.4 

ВБ 

4.1 

ВБ 

4.2 

ВБ 

4.3 

ВБ 

4.4 

ВБ 

5.1 

ВБ 

5.2 

ВБ 

5.3 

ВБ 

5.4 

ВБ 

5.5 

ВБ 

5.6 

ВБ 

5.7 

ВБ 

5.8 

ВБ 

5.9 

ВБ 

5.10 
ВБ 

5.11 
ВБ 

5.12 
ВБ 

5.13 
ВБ 

5.14 

ПРН 

12                        +       
ПРН 

20 + + + +  + + + + + + + + + + + + + + + + + +  + +  +   
ПРН 

22     +            +          +  + + 
ПРН 

27                 +         +    + 

 
 

 

 


