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ПЕРЕДМОВА 

Розроблено робочою групою у складі: 

 
Прізвище, ім’я, по 

батькові керівника 

та членів 

проектної групи 

Найменування 

посади 

(для сумісників — 

місце основної 

роботи, 

найменування 

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) 

Медведєва 

Марина 

Олександрівна 

(керівник) 

професор 

кафедри 

міжнародного 

права 

Київський 

національний 

університет 

імені Тараса 

Шевченка, 

2003, 

міжнародне 

право, магістр 

міжнародного 

права; 

Київський 

національний 

університет 

імені Тараса 

Шевченка, 

2002, 

міжнародні 

відносини, 

бакалавр з 

міжнародних 

відносин, 

перекладач з 

англійської 

мови 

доктор 

юридичних 

наук, 12.00.11 – 

міжнародне 

право, 

«Реалізація 

міжнародно-

правових норм з 

охорони 

навколишнього 

середовища», 

професор, 

кафедра 

міжнародного 

права 

16 років  1. публікації: автор 

понад 110 наукових 

публікацій 

2. участь у 

конференціях і 

семінарах: брала 

участь у близько 45 

міжнародних і 

національних 

науково-практичних 

конференціях 

3. робота з 

аспірантами та 

докторантами: під 

науковим 

керівництвом 

захищено 1 

кандидатську 

дисертацію, є 

науковим керівником 

аспірантів (2)  

4. керівництво 

науковою роботою 

студентів: є 

1. Вища школа оздоровчої 

освіти і суспільних наук, м. 

Лодзь, Польща (Wyższa 

Szkoła Edukacji Zdrowotnej i 

Nauk Społecznych, Łódź, 

Polska), диплом №2016/11/06, 

програма «Інструменти 

підтримки мобільності 

науковців у фінансовій 

перспективі ЄС на 2014-2020 

роки», 24.11.2016 р. 

2. Міністерство освіти і науки 

України, спільна програма з 

Міжнародною громадською 

організацією “Універсальна 

екзаменаційна мережа” за 

підтримки Координатора 

проектів ОБСЄ в Україні на 

тему “Основи тестології та 

розробки тестових завдань”, 

свідоцтво про підвищення 

кваліфікації №27.2-23, 17 

квітня 2018 р. 
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науковим керівником 

по написанню і 

рецензуванню 

дипломних робіт (8), 

має спільні зі 

студентами наукові 

публікації (1). 

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)», 

професор 

кафедри 

порівняльного і 

європейського 

права 

17 років 1. публікації: автор 

близько 120 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 за програмою 

«Верховенство права» за 

підтримки Конгресу США (м. 

Вашингтон, м. Хантсвілль, 

США, сертифікат від 

17.10.2013 р.);  

2. Стажування в 

Ататюркському університеті 

(Туреччина, почесний 

сертифікат від 12.05.2015 р.);  

3. Стажування в Університеті 

Кристіана Альбрехта (м. Кіль, 

Німеччина, довідка від 

24.07.2016 р.); 

4. Стажування в Університеті 

м. Белясток, Юридичний 

факультет (Польща, 

сертифікат від 28.04.2017 р.); 

5. 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, 

кандидат 

юридичних 

наук, 12.00.03 – 

цивільне право, 

цивільний 

26 років 1. публікації: автор 

близько 75 наукових 

публікацій 

2. участь у 

конференціях і 

1. Міністерство науки і освіти 

України, Програма проекту 

ТАСІС «Правничі студії в 

Україні: Київ та окремі 

регіони», з 16 червня 2002 
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1993 р., 

міжнародне 

право, магістр 

міжнародного 

права, 

референт-

перекладач з 

англійської 

мови 

процес, сімейне 

право, 

міжнародне 

приватне право,  

«Позовна 

давність в 

міжнародному 

приватному 

праві» 

доцент,  

кафедра 

міжнародного 

приватного 

права 

семінарах: брав 

участь у більш ніж 45 

міжнародних і 

національних 

науково-практичних 

конференціях 

3. керівництво 

науковою роботою 

студентів: під 

науковим 

керівництвом 

захищено 3 

кандидатських 

дисертацій, є 

науковим керівником 

з написання курсових 

і дипломних робіт та 

керує роботою 

аспірантів (3). 

року по 16 грудня 2003 року, 

свідоцтво про 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 

01.08.2004 по 13.07.2005,  

сертифікат про закінчення 

програми від 13.07.2005 р. 
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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 / Obtained 

qualification and the title of the 

programme 

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 / Language of the 

study and evaluation 

Англійська 

English 

Обсяг освітньої програми / 

Volume of the programme 

240 кредитів ЄКТС  

термін навчання 4 роки 

240 ECTS credits 

4 years of study 

Тип програми / Type of the 

programme 

Освітньо-професійна  

Professional Educational Program 

Повна назва закладу вищої 

освіти, а також структурного 

підрозділу у якому 

здійснюється навчання / Title 

of the institution of higher 

education 

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 / 

Accreditation 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 

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

№1480-л) 

Ministry of Education and Science, Youth and Sports of 

Ukraine, Ukraine, 2013 (Ministry Order of 30.04.2013 No. 

480-л) 

Цикл/рівень програми / 

Cycle/level of the programme 

НРК України – 7 рівень  

FQ-EHEA – перший цикл 

ЕQF-LLL – 6 рівень 

National Qualifications Framework – 7 level 

FQ-EHEA – first cicle 

ЕQF-LLL – 6 level 

Передумови / Prerequisites На базі повної загальної середньої освіти 

Based on full general secondary education 
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Форма навчання / Form of 

learning 

Денна 

Presence-learning program, full-time 

Термін дії освітньої програми 

/ Validity of the education 

programme 

5 років  

5 years 

 

Інтернет-адреса постійного 

розміщення опису освітньої 

програми / Permanent Internet 

address of the education 

programme 

http://iir.univ.kiev.ua/entrans/admission/bachelor_daytime/ 

2 – Мета освітньої програми 

Мета програми (з 

врахуванням рівня 

кваліфікації) / Goal of the 

programme (taking into 

account the qualification level) 

 

Надати освіту з міжнародного права та міжнародних 

відносин із широким доступом до працевлаштування, 

підготувати студентів до певних сфер діяльності  

міжнародного права для подальшого навчання 

Provide education in international law and international 

relations with broad access to employment, prepare students for 

activity in specific areas of international law for further 

education 

3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна область (галузь 

знань / спеціальність / 

спеціалізація програми) / 

Subject-matter (field / 

specialisation / specialty of the 

programme) 

Міжнародні відносини / Міжнародне право 

International relations / International law 

 

Орієнтація освітньої 

програми 

/ Orientation of the education 

programme 

Освітньо-професійна академічна 

Professional Academic Educational Program 

Основний фокус освітньої 

програми та спеціалізації / 

Main focus of the education 

programme and specialisation 

Загальна освіта за спеціальністю «Міжнародне право» 

Ключові слова: міжнародне право, міжнародні відносини 

General education in the field of International Law 

Key words: International Law, International Relations 

Особливості програми / 

Special features of the 

programme 

Викладання і навчання англійською мовою. Вивчення 

української мови. Обов’язкова виробнича практика. 

Комплексний кваліфікаційний іспит ОП «Міжнародне 

право» ОР бакалавр. 

Teaching and learning in English. Study of Ukrainian. 

Mandatory internship. Comprehensive Qualification Exam of 

the Educational Program ‘International Law’ for Bachelor’s 

Level. 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування / 

Suitability for employment 

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 міжнародного права й 

міжнародних відносин, а також юридичним 

представництвом інтересів клієнта.  

Employment in state bodies, law firms, international 

organizations (governmental and non-governmental) at 

positions related to the collection, analysis and processing of 
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legal data, decision-making in the field of international law and 

international relations, as well as legal representation of clients’ 

interests. 

Подальше навчання / Further 

training 

Можливість продовжити освіту за другим (магістерським) 

рівнем вищої освіти, підвищувати кваліфікацію й 

отримувати додаткову освіту за сертифікованими 

програмами та програмами післядипломного навчання. 

Opportunity to continue education at the second (master’s) level 

of higher education, to improve qualification and to receive 

additional education at the certified and postgraduate 

programs. 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання / 

Teaching and learning 

Студентоцентричне навчання, загальний стиль навчання – 

завдання-орієнтований. Лекції, семінари, практичні заняття, 

самостійна робота, консультації із викладачами. 

Student-centered learning, general learning style – task-

oriented. Lectures, seminars, practical classes, independent 

work, consultations with teachers. 

Оцінювання / Evaluation Письмові та усні іспити, заліки, диференційовані заліки, 

модульні контрольні роботи, реферати, комплексний 

кваліфікаційний іспит з міжнародного права. 

Written and oral exams, credits, differentiated credits, module 

control works, essays, comprehensive qualification board 

proficiency exam in International Law. 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна компетентність / 

Integral competence 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми, здійснювати юридичний аналіз питань 

правового характеру у сфері 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. 

Ability to solve complex specialized and practical problems, 

carry out legal analysis of legal issues in the sphere of 

international relations and international law during 

professional activity or in the process of education, which 

involves the application of appropriate mechanisms of 

international legal regulation and is characterized by 

complexity and uncertainty of conditions. 

Загальні компетентності (ЗК) 

/ Generic competence (GC) 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу. 

GC 1. Ability to think abstractly, analyze and synthesize. 

ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

GC 2. Knowledge and understanding of the subject area and 

understanding of professional activity. 

ЗК 3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

GC 3. Ability to learn and master modern knowledge. 

ЗК 4. Здатність спілкуватися іноземними мовами як усно, 

так і письмово. 

GC 4. Ability to speak foreign languages both orally and in 

writing. 

ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 



 

9 

 

інформації з різних джерел. 

GC 5. Ability to search, process and analyze information from 

various sources. 

ЗК 6. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

GC 6. Ability to identify, set and solve problems. 

ЗК 7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

GC 7. Ability to generate new ideas (creativity). 

ЗК 8. Здатність працювати як автономно, так і у команді. 

GC 8. Ability to work both autonomously and in a team. 

ЗК 9. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

GC 8. Ability to cooperate in an international environment. 

ЗК 10. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

GC 10. The ability to act in a socially responsible and conscious 

manner. 

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. 

GC 11. Ability to realize one’s rights and responsibilities as a 

member of society, to realize the values of civil (free democratic) 

society and the need for its sustainable development, the rule of 

law, rights and freedoms of man and of the citizen in Ukraine. 

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. 

GC 12. Ability to preserve and multiply moral, cultural, 

scientific values and achievements of society on the basis of 

understanding of history and patterns of development of the 

subject area, its place in the general system of knowledge about 

nature and society and in the development of society, technics 

and technology, to use different types and forms of motor activity 

for active rest and healthy mode of living. 

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) / Subject 

specific competence (SSC) 

 

 

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. 

SSC 1. Ability to understand the nature, dynamics, principles of 

organization of international relations, forms and methods of 

their realization, types of international actors, their role in 

contemporary international relations and international politics. 

ФК 2. Здатність розуміти вплив економічних факторів у 

міжнародній політиці. 

SSC 2. Ability to understand the impact of economic factors on 

international politics. 

ФК 3. Здатність захищати національні інтереси власної 

держави за допомогою міжнародно-правових інструментів. 

SSC 3. Ability to protect the national interests of one’s own state 

through international legal instruments. 
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ФК 4. Здатність передбачати юридичні ризики, пов’язані з 

множинністю правових систем і юрисдикцій.  

SSC 4. Ability to anticipate legal risks associated with multiple 

legal systems and jurisdictions. 

ФК 5. Уміння враховувати темпоральний чинник при 

тлумаченні й застосуванні правових норм. 

SSC 5. Ability to take into account temporal factors when 

interpreting and applying legal rules. 

ФК 6. Уміння формулювати юридичні питання в 

абстрактно-теоретичному вигляді. 

SSC 6. Ability to formulate legal issues in abstract-theoretical 

form. 

ФК 7. Уміння вести дискусію з юридичних питань, зокрема 

з представниками різних наукових традицій. 

SSC 7. Ability to discuss legal issues, including with 

representatives of different scientific traditions. 

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. 

SSC 8. Ability to perform work in the system of foreign relations 

bodies, including to conduct diplomatic and business 

correspondence, adhere to the basic rules of diplomatic and 

business etiquette. 

ФК 9. Уміння працювати з міжнародними документами: 

договорами, актами міжнародних організацій тощо, — 

аналізувати їхній характер і юридичний статус, складати 

проекти й супровідну документацію, зокрема англійською 

мовою. 

SSC 9. Ability to work with international documents: treaties, 

acts of international organizations, etc. – analyze their nature 

and legal status, to prepare drafts and supporting 

documentation, including in English. 

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 міжнародного публічного, приватного, 

європейського та національного права.  

SSC 10. Ability to provide legal advice and consultations, 

provide legal support for major types of international 

cooperation and foreign trade operations, develop a legal 

position in the interests of the client, as well as 

counterarguments against the position of opponents, conduct 

discussions and debates, as well as perform other activities of a 

lawyer in the sphere of public international law, private 

international law, European and national law. 

ФК 11. Уміння у співпраці з компетентними фахівцями 

готувати справи до розгляду в українських, закордонних, 

міжнародних судах і арбітражах. 

SSC 11. Ability to prepare cases in Ukrainian, foreign, 

international courts and arbitrations in cooperation with 
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experts. 

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. 

SSC 12. Ability to perform standard duties within the legal 

service of bodies, organizations, enterprises, including private 

law practice, with responsibility and with an understanding of 

the ethical aspects of legal work. 

7 – Програмні результати навчання 

Програмні результати 

навчання (ПРН) / Program 

learning outcome (PLO) 

 

ПРН 1. Мислити абстрактно й аналітично, синтезувати 

загальні знання насамперед із предметної області для 

досягнення цілей професійної діяльності. 

PLO 1. Think abstractly and analytically, synthesize general 

knowledge primarily from the subject area to achieve the goals 

of professional activity. 

ПРН 2. Швидко розуміти професійні завдання, оцінювати 

їхню складність. 

PLO 2. Quickly understand professional tasks, evaluate their 

complexity. 

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. 

PLO 3. To be aware of the need for lifelong learning, to adhere 

to the principles of continuous development and continuous self-

improvement; to strive for professional growth, to show 

tolerance and readiness for innovative changes. 

ПРН 4. Демонструвати навички письмової та усної 

комунікації іноземними мовами, фахово використовувати 

юридичну термінологію. 

PLO 4. Demonstrate writing and oral communication skills in 

foreign languages, professionally use legal terminology. 

ПРН 5. Швидко знаходити потрібну інформацію, обробляти 

й аналізувати її, оцінювати за достовірністю та 

релевантністю. 

PLO 5. Quickly find, process, analyze, evaluate and validate 

information. 

ПРН 6. Виявляти суть проблеми, переводити проблему в 

набір конкретних задач і вирішувати їх, працюючи в групі 

та під керівництвом. 

PLO 6. Identify the essence of the problem, transform the 

problem into a set of specific tasks and solve them, working in a 

group and under the supervision. 

ПРН 7. Пропонувати нестандартні підходи у сфері 

професійної діяльності. 

PLO 7. To offer non-standard approaches in the field of 

professional activity. 

ПРН 8. Налагоджувати ділові контакти з керівництвом, 

колегами, партнерами та клієнтами; уникати конфліктів у 

професійній діяльності й ефективно вирішувати вже посталі 

проблеми. 

PLO 8. Establish business contacts with authorities, colleagues, 
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partners and clients; avoid conflicts in professional activity and 

effectively solve problems that have already arisen. 

ПРН 9. Підтримувати робочі контакти з представниками 

інших країн і культур. 

PLO 9. Maintain working contacts with representatives of other 

countries and cultures. 

ПРН 10. Діяти етично та свідомо, розуміти власну 

відповідальність за свої дії як у професійному розрізі, так і 

в загальносуспільному. 

PLO 10. Act ethically and consciously, understand one’s own 

responsibility for actions, both professionally and socially. 

ПРН 11. Враховувати міжнародний політичний контекст 

при виконанні професійних задач; визначати й ураховувати 

іноземні національні й групові інтереси та занепокоєння. 

PLO 11. Consider the international political context when 

performing professional tasks; to identify and take into account 

foreign national and group interests and concerns. 

ПРН 12. Визначати економічні аспекти юридичних проблем 

і задач. 

PLO 12. Identify economic aspects of legal problems and tasks. 

ПРН 13. Пропонувати юридичний інструментарій 

забезпечення інтересів держави; працюючи в групі та під 

керівництвом, активно відстоювати їх за допомогою такого 

інструментарію. 

PLO 13. To offer legal tools for securing the interests of the 

state; working in a group and under leadership, actively defend 

them with the help of such tools. 

ПРН 14. Передбачати й формулювати юридичні ризики тих 

або інших дій з урахуванням множинності правових систем 

і юрисдикцій. 

PLO 14. Anticipate and articulate legal risks of particular 

actions taking into account the multiplicity of legal systems and 

jurisdictions. 

ПРН 15. Використовувати базові методи історичної науки 

при виконанні професійних задач, встановлювати 

історичний контекст норм і режимів. 

PLO 15. To use basic methods of historical science in 

performing professional tasks, to establish the historical context 

of norms and regimes. 

ПРН 16. Формулювати юридичні питання в абстрактно-

теоретичному рівні, а також роз’яснювати їх людям різного 

рівня фахової підготовки й освіти. 

PLO 16. Formulate legal issues at the abstract-theoretical level, 

and explain them to people of different levels of professional 

training and education. 

ПРН 17. Дискутувати з юридичних питань на високому 

рівні, бути коректним до представників іншої точки зору, 

виявляти сильні та слабкі сторони чужої аргументації. 

PLO 17. Discuss high-level legal issues, be correct to other 

points of view, identify strengths and weaknesses of other 

people’s argumentation. 

ПРН 18. Під керівництвом більш кваліфікованих фахівців 

виконувати роботу в органах зовнішньої політики, вести 

дипломатичну й ділову кореспонденцію, поводитися суворо 
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за правилами ділового та (у відповідних ситуаціях) 

дипломатичного етикету, забезпечувати виконання 

найбазовіших правил дипломатичного протоколу. 

PLO 18. Under the guidance of more qualified specialists, carry 

out work in foreign policy bodies, conduct diplomatic and 

business correspondence, strictly follow the rules of business 

and (in appropriate situations) diplomatic etiquette, ensure 

compliance with the most basic rules of the diplomatic protocol. 

ПРН 19. Аналізувати, розробляти, складати й редагувати 

використовувані на міжнародному рівні документи. 

PLO 19. Analyze, develop, draft and edit documents used 

internationally. 

ПРН 20. Надавати юридичні висновки й консультації, 

юридичний супровід основних видів міжнародної співпраці 

та зовнішньоекономічних операцій, формулювати 

юридичну позицію в інтересах клієнта. 

PLO 20. Provide legal opinions and consultations, legal support 

for the main types of international cooperation and foreign trade 

operations, formulate a legal position in the interests of the 

client. 

ПРН 21. Під керівництвом більш кваліфікованих або 

досвідчених фахівців готувати справи до розгляду в 

українських, міжнародних і закордонних судах й 

арбітражах. 

PLO 21. Under the guidance of more qualified or experienced 

professionals, prepare cases for trial in Ukrainian, international 

and foreign courts and arbitrations. 

ПРН 22. Відповідально й етично виконувати стандартну 

некерівну роботу в юридичній службі організацій, 

підприємств, зокрема приватної юридичної практики, 

уникати конфліктів інтересів. 

PLO 22. Perform standard non-managerial work in the legal 

service of organizations, enterprises, including private legal 

practice, in a responsible and ethical manner, and to avoid 

conflicts of interests.  

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Специфічні характеристики 

кадрового забезпечення / 

Specific characteristics of 

staffing 

Викладачі дисциплін володіють англійською мовою на 
рівні, достатньому для ефективного та гнучкого 
спілкування зі студентами на лекціях, семінарських 
заняттях, а також здійснення форм контролю, передбачених 
програмами дисциплін. 
Lecturers speak English at a level sufficient for effective and 
flexible communication with students at lectures, seminars, as 
well as the implementation of the forms of control provided by 
the disciplines’ syllabuses. 

Специфічні характеристики 

матеріально-технічного 

забезпечення / Specific 

characteristics of logistics 

 

Специфічні характеристики 

інформаційного та 

навчально-методичного 

забезпечення / Specific 

characteristics of information 

Наявність необхідних навчальних та наукових матеріалів 

англійською мовою на кафедрі міжнародного права. 

Availability of necessary educational and scientific materials in 

English at the Chair of International Law. 
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and educational support 

9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність / National credit 

mobility 

 

Міжнародна кредитна 

мобільність / International 

credit mobility 

 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти / 

Training of foreign higher 

education applicants 

Володіння англійською мовою на рівні, що відповідає 

Загальноєвропейським рекомендаціям з мовної освіти. 

Proficiency in English at a level that meets the Common 

European Framework of Reference for Languages. 

 



і



 

16 

 

ОК 27. Порівняльне адміністративне право і процес / Comparative 

Administrative Law and Process 

4,0 іспит / exam 

ОК 28. Порівняльне кримінальне право і процес / Comparative Criminal 

Law and Process 

4,0 залік / credit 

ОК 29. Міжнародне екологічне право / International Environmental Law 4,0 залік / credit 

ОК 30. Порівняльний цивільний процес / Comparative Civil Process 4,0 іспит / exam 

ОК 31. Право міжнародних договорів / Law of Treaties 4,0 залік / credit 

ОК 32. Юрисдикція в міжнародному праві / Jurisdiction in International 

Law 

3,0 іспит / exam 

ОК 33. Судові системи і порівняльне судове право / Judicial Systems 

and Comparative Judicial Law 

3,0 залік / credit 

ОК 34. Порівняльне трудове і соціальне право / Comparative Labour 

and Social Law 

4,0 іспит / exam 

ОК 35. Міжнародне економічне право / International Economic Law 4,0 залік / credit 

 Загальний обсяг обов'язкових компонент: 179 44 

2. Вибіркові компоненти ОП / Optional course units of the education program 

Вибірковий блок 1 («Європейське право») / Optional block 1 («European Law») 

ВБ 1.1. Правове регулювання внутрішнього ринку ЄС / Legal 

Regulation of the EU Internal Market 

4,0 залік / credit 

ВБ 1.2. Міграційне право ЄС / EU Migration Law 4,0 залік / credit 

ВБ 1.3. Спільна торгівельна політика ЄС / EU Common Trade Policy 4,0 залік / credit 

ВБ 1.4. Європейська система захисту прав людини / European System of 

Human Rights Protection 

3,0 залік / credit 

ВБ 1.5. Правові засади співробітництва ЄС з третіми країнами / Legal 

Aspects of Cooperation between the EU and Third Countries 

3,0 залік / credit 

ВБ 1.6. Право зовнішніх зносин ЄС / EU Law of Foreign Relations 3,0 залік / credit 

ВБ 1.7. Транспортне право ЄС / EU Transport Law 3,0 залік / credit 

ВБ 1.8. Економічне право ЄС / EU Economic Law 3,0 залік / credit 

Вибірковий блок 2 («Міжнародне приватне право») / Optional block 2 («Private International Law») 

ВБ 2.1. Приватна юридична практика / Private Legal Practice 4,0 залік / credit 

ВБ 2.2. Порівняльне страхове право / Comparative Insurance Law 4,0 залік / credit 

ВБ 2.3. Міжнародне право промислової власності / International 

Industrial Property Law 

4,0 залік / credit 

ВБ 2.4. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності / Legal 

Regulation of Foreign Economic Activity 

3,0 залік / credit 

ВБ 2.5. Порівняльне право цінних паперів / Сomparative Securities Law 3,0 залік / credit 

ВБ 2.6. Порівняльне конкуренційне право / Comparative Competition 

Law 

3,0 залік / credit 

ВБ 2.7. Порівняльне та міжнародне акціонерне право / Comparative and 

International Company Law 

3,0 залік / credit 

ВБ 2.8. Транснаціональні банкрутства / Transnational Bankruptcy 3,0 залік / credit 

Вибірковий блок 3 («Міжнародне публічне право») / Optional block 3 («Public International Law») 

ВБ 3.1. Транснаціональне кримінальне право і процес/ Transnational 

Criminal Law and Process 

4,0 залік / credit 

ВБ 3.2. Міжнародне морське право / Law of the Sea 4,0 залік / credit 

ВБ 3.3. Міжнародне освітнє право / International Education Law 4,0 залік / credit 

ВБ 3.4. Міжнародне туристичне та міграційне право / International 

Travel and Migration Law 

3,0 залік / credit 

ВБ 3.5. Міжнародне митне право / International Customs Law 3,0 залік / credit 

ВБ 3.6. Право міжнародної безпеки / Law of International Security 3,0 Залік / credit 

ВБ 3.7. Міжнародне медичне право / International Health Law 3,0 Залік / credit 

ВБ 3.8. Міжнародне енергетичне право / International Energy Law 3,0 Залік / credit 
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Вибір з переліку (студент обирає 1 дисципліну з кожного переліку) / Choice from the list (the student 

selects one discipline from each list below) 

Перелік № 1 4,0 залік / credit 

ВБ. 4.1. Міжнародні судові установи / International Courts 
 

 
 

Право збройних конфліктів / Law of Armed Conflicts 
 

 

 Міжнародне право зайнятості та трудові стандарти / 

International Employment Law and Labour Standards 

  

Перелік № 2 4,0 залік / credit 

ВБ. 4.2. Право міжнародних організацій / Law of International 

Organizations 

  

 Енергетичне право ЄС / EU Energy Law   

 Європейське приватне право / European Private Law   

Перелік № 3 4,0 залік / credit 

ВБ. 4.3. Практикум з контролю за концентраціями / Concentrations 

Control Case-Study 

  

 
Банкрутство та реструктуризація / Bankruptcy and Restructuring   

 Логіка / Logics   

Перелік № 4 3,0 залік / credit 

ВБ. 4.4. Міжнародне фінансове право / International Financial Law   

 Врегулювання міжнародних інвестиційних спорів / International 

Investment Disputes Settlement 

  

 Порівняльне сімейне право / Comparative Family Law   

Перелік № 5 4,0 іспит / exam 

ВБ. 4.5. Корпоративне право / Corporate Law 
 

 

 Сімейне право в ЄС / EU Family Law   

 Податкове право / Tax Law   

Перелік № 6 4,0 іспит / exam 

ВБ. 4.6. Порівняльне речове право / Comparative Property Law   

 Порівняльне спадкове право / Comparative Inheritance Law   

 Право інтелектуальної власності / Intellectual Property Law   

Перелік № 7 3,0 іспит / exam 

ВБ. 4.7. Міжнародно-правова деонтологія / International Legal 

Deontology 

  

 Право міжнародної відповідальності / Law of International 

Responsibility 

  

 Українознавчі студії / Ukrainian Studies   

Вибір з переліку (студент обирає 2 або більше дисциплін з кожного переліку) / Choice from the list 

(the student selects two or more disciplines from each list below) 

Перелік №1 

ВБ. 4.8. Міжнародний бізнес / International Business 4,0 залік / credit 

 Міжнародне інформаційне право / International Information Law 4,0 іспит / exam 

Перелік № 2 

ВБ. 4.9. Міжнародне повітряне і космічне право / International Air and 

Space Law 

4,0 іспит / exam 

 Зовнішньоекономічна діяльність підприємств та організацій / 

Foreign Trade Activity of Enterprises and Organizations 

4,0 залік / credit 

 Загальний обсяг вибіркових компонент: 61 19 

 ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240 63 

 



і
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2.2. Structural and logical scheme of the program  

 

 

 

 

 

International Law 

Public International Law (Basics of the 

Theory); Public International Law (Main 

Branches and Institutes)  

Human Rights in International Law; Law of Foreign 

Relations and Basics of Diplomacy; International 

Environmental Law; Law of Treaties; Jurisdiction in 

International Law; International Economic Law 

Private International Law 

European Union Law 

Basic theoretical training 

Humanitarian training:  
Philosophy 

World Culture 

Basic training in international 

relations: 
International Relations and World 

Politics; International Economic 

Relations; Country Studies 

 

Basic legal training: 
Introduction to International Law 

Specialty; Contemporary Legal Systems; 

History of International Law; Theory of 

State and Law; History of State and Law; 

Latin Language and Roman Law; History 

of Political and Legal Studies; ‘Perpetual 

Peace’ Projects in the Development of 

International Law 

In-depth professional training (optional disciplines) 

товка 
 

 

 

 

 

 

Comparative legal 

disciplines 

Comparative Constitutional Law; 

Comparative Civil Law; 

Comparative Municipal Law; 

Comparative Administrative Law 

and Process; Comparative 

Criminal Law and Process; 

Comparative Civil Process, 

Judicial Systems and 

Comparative Judicial Law; 

Comparative Labour and Social 

Law 

European law 
 

Legal Regulation of the EU 
Internal Market; 

EU Migration Law; 
EU Common Trade Policy; 

European System of Human 
Rights Protection; 

Legal Aspects of Cooperation 
between the EU and Third 

Countries; 
EU Law of Foreign Relations; 

EU Transport Law; 
EU Economic Law 

Private International Law 
 

Private Legal Practice; 
Comparative Insurance Law; 

International Industry Property 
Law; 

Legal Regulation of Foreign 
Economic Activity; 

Comparative Securities Law; 
Comparative Competition Law; 
Comparative and International 

Company Law; 
Transnational Bankruptcy 

 
 
 

Public International Law 
 

Transnational Criminal Law and 
Process; 

Law of the Sea; 
International Education Law; 

International Travel and 
Migration Law; 

International Customs Law; 
Law of International Security; 

International Health Law; 
International Energy Law 

 

 

 

 

Language training 

Language of Specialty; Ukrainian Language. 

Field Practice 

Field 

PracticeВиробнича 

практика Comprehensive qualification exam 

proficiency exam 
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3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ / 

CERTIFICATION OF THE HIGHER EDUCATION LEARNERS 
 

Атестація випускників освітньої програми «Міжнародне право / International Law» 

спеціальності 293 «Міжнародне право» проводиться у формі комплексного кваліфікаційного 

іспиту з міжнародного права та завершується видачею документу встановленого зразка про 

присудження ступеня бакалавра із присвоєнням освітньої кваліфікації «Бакалавр 

міжнародного права / Bachelor of International Law». 

Комплексний кваліфікаційний іспит з міжнародного права здійснюється у письмовій 

формі шляхом надання відповідей на поставлені питання та розв’язання практичних завдань 

(казусів). Під час оцінювання перевіряються такі програмні результати навчання: ПРН 2, ПРН 

4, ПРН 6, ПРН 14, ПРН 16, ПРН 19, ПРН 20. 

Certification of the graduates of the Program “Міжнародне право/International Law” of 

the 293 ‘International Law’ Specialty is conducted in the form of a comprehensive qualification exam 

in International Law and ends with the issuance of a diploma certifying bachelor’s degree with the 

award of the educational qualification of "Бакалавр міжнародного права / Bachelor of 

International Law". 

The Comprehensive Qualification Exam in International Law is conducted in written form by 

answering questions and solving practical problems (case studies). During the evaluation, the 

following program learning outcomes are verified: PLO 2, PLO 4, PLO 6, PLO 14, PLO 16, PLO 

19, PLO 20. 
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4. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ  
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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           +            +  +           
ФК 

7               +        +  +           
ФК 

8                   +                 
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5. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ (ПРН) ВІДПОВІДНИМИ 

КОМПОНЕНТАМИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 
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2 + +                  + +               
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ПРН 

4         + +             +             
ПРН 

5                    +                
ПРН 

6                    + +               
ПРН 

7     +                   +            
ПРН 

8         + +           +               
ПРН 

9      + +  + +            +              
ПРН 

10    + +                +               
ПРН 

11      +                +              
ПРН 

12       +                            + 
ПРН 

13        +    + + +     +                 
ПРН 

14   +        +  + +  +  +        + + +  +  + +   
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15    +             +       + +           
ПРН 

16           +            +             
ПРН 

17                 +      +  +           
ПРН 

18                   +                 
ПРН 

19            + + +     +            +     
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