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1. Профіль освітньо-професійної програми «Міжнародне право»
/ 1. Profile of the educational-professional program "International Law"
зі спеціальності 293 Міжнародне право
/ in specialty 293 International Law
галузі знань 29 Міжнародні відносини
/ branch of knowledge 29 International Relations
1 – Загальна інформація / 1 - General information
Приватний вищий навчальний заклад «Київський
Повна назва вищого
міжнародний університет»
навчального закладу
/ Private higher educational institution "Kyiv
та структурного
International University"
підрозділу
Навчально-науковий
інститут
міжнародних
/ Full name of higher
відносин
educational institution
/ Educational and Scientific Institute of International
and structural unit
Relations
Перший ступінь вищої освіти;
Ступінь вищої освіти
кваліфікація освітня – бакалавр з міжнародного
та назва кваліфікації
права;
мовою оригінала
/ The first degree of higher education;
/ The degree of higher
education and the name qualification in education - bachelor in international
law;
of the qualification in
кваліфікація професійна – юрист-міжнародник;
the language of the
кваліфікація в дипломі – бакалавр з міжнародного
original
права
/ professional qualification - lawyer-internationalist;
Qualification in the diploma - Bachelor of International
Law
Освітня програма першого (бакалаврського) рівня
Офіційна назва
вищої освіти ступеня «бакалавр»
освітньої програми
/ The official name of the / Educational program of the first (Bachelor) level of
higher education "Bachelor" degree
educational program
галузі знань 29 «Міжнародні відносини»
/ branch of knowledge 29 "International Relations"
зі спеціальності 293 «Міжнародне право»
/ in specialty 293 "International Law"
Тип диплому та обсяг Диплом бакалавра, 240 кредитів ЄКТС, термін
навчання 3 роки 10 місяців
освітньої програми
/ Bachelor's degree, 240 ECTS credits, term of training
/ Type of diploma and
3 years 10 months
volume of educational
program
Наявність акредитації Акредитація напряму підготовки 293 «Міжнародне
право» галузі знань 29 «Міжнародні відносини» у
/ Availability of
2016 році, відповідно до рішення Акредитаційної
accreditation
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Цикл / рівень
/ Cycle / Level

комісії від 20.12.2016 р.; протокол №123 (наказ МОН
України від 26.12.2016 р. №1613)
/ Accreditation of 293 "International Law" of the field of
knowledge 29 "International Relations" in 2016, in
accordance with the decision of the Accreditation
Commission dated December 20, 2016; Minutes No. 123
(Order of the Ministry of Education and Science of
Ukraine dated December 26, 2016, No. 1613)
НРК України – 5 рівень, FQ-EHEA – перший цикл,
ЕQF LLL – 5 рівень
/ NRC Ukraine - 5th level, FQ-EHEA - first cycle, EQF
LLL - 5 level

Передумови
Повна середня освіта / Full secondary education
/ Preconditions
Мова(и) викладання
Українська / Ukrainian
/ Language (s) of
teaching
3 роки 10 місяців /3 years 10 months
Термін дії освітньої
програми
/ The duration of the
educational program
www.kymu.edu.ua
Інтернет-адреса
постійного розміщення
опису освітньої
програми / Internet
address of the
permanent description
of the educational
program
2 – Мета освітньої програми / 2 - The purpose of the educational program
Набуття компетентностей, необхідних для розуміння природи та функцій
міжнародного права, змісту його основних правових інститутів, застосування
права, а також меж міжнародно-правового регулювання різних суспільних
відносин;
забезпечити
підготовку
висококваліфікованих
юристівміжнародників, здатних вирішувати складні задачі у сфері міжнародного
права та міжнародних відносин, з високим рівнем теоретичних і практичних
знань, умінь і компетентностей, необхідних для ефективного виконання
професійних завдань і обов`язків, відповідно до рівня освіти.
/ Acquiring the competencies necessary for understanding the nature and functions
of international law, the content of its main legal institutions, the application of law,
as well as the limits of international legal regulation of various social relations; to
provide training of highly qualified international lawyers who are capable of solving
complex problems in the field of international law and international relations with a
high level of theoretical and practical knowledge, skills and competences necessary
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for the effective fulfillment of professional tasks and responsibilities in accordance
with the level of education.
3 – Характеристика освітньої програми
/ 3 - Characteristics of the educational program
Предметна область Галузь знань – 29 «Міжнародні відносини»
(галузь
знань, / Branch of Knowledge - 29 "International Relations"
Спеціальність – 293 «Міжнародне право»
спеціальність,
спеціалізація
(за / Specialty - 293 "International Law"
наявності))
/
Subject
area
(branch
of
knowledge,
specialty,
specialization
(if
any))
Освітньо-професійна / Educational-professional
Орієнтація
освітньої програми
/ Orientation of the
educational
program
Основний
фокус Програма спрямована на оволодіння основами
освітньої програми фундаментальних та практичних знань в області
міжнародного права.
та спеціалізації
/ The main focus of / The program is aimed at mastering the fundamentals of
the
educational fundamental and practical knowledge in the field of
program
and international law.
Ключові слова: право, міжнародне право, міжнародне
specialization
публічне
право,
міжнародне
приватне
право,
європейське право, захист прав людини.
/ Key words: law, international law, international public
law, private international law, European law, protection of
human rights.
Спеціалізації: міжнародне публічне право; міжнародне
приватне право.
/ Specializations: International Public Law; international
private law.
Освітньо-професійна
програма
(240
кредитів)
Особливості
передбачає такі цикли підготовки, що забезпечують
програми
/ Features of the освітній ступінь бакалавра: цикл гуманітарної та
соціально-економічної підготовки; цикл професійної
program
підготовки; цикл професійно-орієнтованої підготовки.
/ The educational-professional program (240 credits)
includes the following training courses that provide an
educational bachelor's degree: a cycle of humanitarian and
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socio-economic training; vocational training cycle; a cycle
of professionally oriented training.
4 – Придатність випускників
до працевлаштування та подальшого навчання
/4 - Eligibility of graduates
to employment and further training
Придатність
до Бакалавр з міжнародного права здатний розв’язувати
працевлаштування типові задачі та практичні проблеми у професійній
/ Suitability
for діяльності у галузі міжнародного права та виконувати
зазначену професійну роботу за ДК 003:2010 і може
employment
займати первинні посади:
/ The Bachelor of International Law is capable of solving
typical problems and practical problems in professional
activities in the field of international law and performing the
specified professional work at DK 003: 2010 and may take
initial positions:
- державне управління загального характеру;
/ - public management of the general nature;
- міжнародна діяльність; / - international activity;
- діяльність у сфері юстиції та правосуддя;
/ - activities in the field of justice;
- діяльність у сфері права: адвокатська діяльність,
нотаріальна та інша юридична діяльність;
/ - legal activity: advocacy, notarial and other legal activity;
- діяльність у сфері зв’язків з громадськістю;
/ - public relations activities;
- консультування з питань комерційної діяльності й
керування;
/ - advising on business and management issues;
- надання послуг перекладу;
/ - provision of translation services;
- регулювання та сприяння ефективному веденню
економічної діяльності;
/ - regulation and promotion of effective economic activity;
- діяльність політичних організацій;
/ - activity of political organizations;
- діяльність екстериторіальних організацій і органів;
/ - activities of extraterritorial organizations and bodies;
- працівник у сфері міжнародної співпраці в боротьбі
зі злочинністю;
/ - an employee in the field of international cooperation in
the fight against crime;
- учасник міждержавних, ділових й інших видів
міжнародних переговорів;
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/ - a participant in interstate, business and other types of
international negotiations;
- працівник в рамках міжнародних конференцій,
організацій,
робочих
груп,
інших
форм
двосторонньої й багатосторонньої дипломатії;
/ - an employee within the framework of international
conferences, organizations, working groups, other forms of
bilateral and multilateral diplomacy;
- працівник в системі зовнішніх зносин України, а
також у рамках міжвідомчої та державно-приватної
взаємодії за участю органів зовнішніх зносин;
/ - an employee in the system of external relations of
Ukraine, as well as in the framework of interagency and
public-private interaction with the participation of foreign
affairs bodies;
- керуючий справами (секретар) виконавчого комітету;
/ - manager of affairs (secretary) of the executive committee;
- секретар адміністративний;
/ - the administrative secretary;
- секретар
комітету (організації, підприємства,
установи);
/ - secretary of the committee (organizations, enterprises,
institutions);
- конторський (офісний) службовець (недержавні
установи юриспруденції);
/ - an office employee (non-governmental institutions of
jurisprudence);
- помічник
керівника
підприємства
(установи,
організації); / - an assistant to the head of the enterprise
(institution, organization);
- помічник юриста (інші види юриспруденції); аташе;
/ - lawyer's assistant (other types of jurisprudence); attache;
- віце-консул; / - Vice-Consul;
- дипломатичний агент; / - diplomatic agent;
- дипломатичний кур’єр; / - diplomatic courier;
- помічник адвоката; / - lawyer's assistant;
- помічник нотаріуса; / - the notary's assistant;
- помічник нотаріуса державного;
/ - the public notary's assistant;
- помічник судді; / - a judge's assistant;
- помічник слідчого, помічник юриста; помічник члена
комісії;
/ - an investigator’s assistant, a lawyer’s assistant; an
assistant of a member of the commission;
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- інспектор з кадрів; / - a personnel inspector;
- спеціаліст державної служби;
/ - a specialist of civil service;
- спеціаліст з питань кадрової роботи та державної
служби;
/ - a personnel and civil service specialist;
- спеціаліст-юрисконсульт;
/ - a specialist - legal counsel;
- юрист; / - a lawyer;
- радник; юрисконсульт; / - counselor; legal counsel;
- молодший науковий співробітник (право);
/ - a junior researcher (law);
- науковий співробітник-консультант (право)
/ - a researcher-consultant (law)
За умови успішного завершення навчання, має право
Подальше
продовження освіти на другому (магістерському) рівні.
навчання
/ Subject to successful completion of studies, he / she has
/ Further training
the right to continue education at the second (master's)
level.
5 – Викладання та оцінювання я / 5 - Teaching and evaluation
Викладання
та Лекції, семінари, практичні заняття в малих групах,
практика, консультації із викладачами. Студентськонавчання
/
Teaching
and центроване навчання, самонавчання, проблемноорієнтоване навчання, навчання через юридичну
learning
практику.
/ Lectures, seminars, practical classes in small groups,
practice, consultations with teachers. Student-centered
learning, self-learning, problem-oriented learning, learning
through legal practice.
Застосовується система передових науково-методичних і
педагогічних заходів, які передбачають проблемноорієнтовані підходи з використанням сучасних освітніх
технологій і методик. Акцент здійснюється на
індивідуальну взаємодію викладача і студента, навчання
на основі аналізу, досліджень та порівняльних методик.
/ The system of advanced scientific-methodical and
pedagogical measures, which provide problem-oriented
approaches with the use of modern educational technologies
and techniques, is applied. The emphasis is on the individual
interaction of the teacher and the student, learning based on
analysis, research and comparative techniques.
Серед основних методів навчання використовуються:
відвідування лекцій, семінарів та консультацій;
конспектування, участь у заняттях з вирішення
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проблем, пошук необхідних матеріалів в бібліотеках та
он-лайн; написання групових проектів; підготовка і
виступ з усною презентацією тощо.
/ Among the main methods of teaching used: visiting
lectures, seminars and consultations; summarizing,
participating in problem solving classes, searching for the
necessary materials in libraries and on-line; writing group
projects; preparation and presentation with an oral
presentation, etc.
Заліки, диференційовані заліки, усні та письмові
Оцінювання
екзамени,
атестація
у
формі
комплексного
/ Evaluation
кваліфікаційного екзамену з міжнародного права та
міжнародних
відносин
та
захисту
випускної
кваліфікаційної роботи.
/ Credits, differentiated credits, oral and written
examinations, certification in the form of a complex
qualification exam in international law and international
relations and the protection of graduate qualification work.
6 – Програмні компетентності / 6 - Program competencies
Здатність і готовність особи розв’язувати складні
Інтегральна
спеціалізовані задачі, здійснювати аналіз питань
компетентність
/
Integral правового характеру у сфері міжнародних відносин та
відносин з іноземним елементом або у процесі
competence
навчання, що передбачає застосування відповідних
механізмів міжнародно-правового регулювання і
характеризується комплексністю та невизначеністю
умов.
/ The ability and readiness of the person to solve complex
specialized tasks, to analyze issues of legal nature in the
field of international relations and relations with a foreign
element or in the process of learning, which involves the
application of appropriate mechanisms of international legal
regulation and characterized by complexity and uncertainty
of the conditions.
Загальні компетентності (ЗК) / General Competence (GC)
ЗК 1 / GC 1
Здатність до абстрактного, логічного та критичного
мислення, аналізу і синтезу.
/ Ability to abstract, logical and critical thinking, analysis
and synthesis.
ЗК 2 / GC 2
Здатність застосовувати знання в професійній
діяльності у стандартних та окремих нестандартних
ситуаціях.
/ Ability to apply knowledge in professional activities in
standard and individual non-standard situations.
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ЗК 3 / GC 3
ЗК 4 / GC 4

ЗК 5 / GC 5

ЗК 6 / GC 6

ЗК 7 / GC 7

ЗК 8 / GC 8

ЗК 9 / GC 9
ЗК 10 / GC 10

ЗК 11 / GC 11

Уміння планувати та організовувати свою професійну
діяльність.
/ Ability to plan and organize their professional activities.
Знання і розуміння предмета та характеру професійної
діяльності, природи етичних стандартів та здатність
діяти на їх основі.
/ Knowledge and understanding of the subject and nature of
professional activity, the nature of ethical standards and the
ability to act on their basis.
Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і
письмово, добре володіти правничою термінологією.
/ Ability to communicate in the state language both verbally
and in writing, to have a good command of legal
terminology.
Здатність спілкуватися іноземною мовою як усно, так і
письмово, у тому числі у професійній сфері.
/ Ability to communicate in a foreign language both verbally
and in writing, including in the professional field.
Навички збору і аналізу інформації з національних і
міжнародних джерел, оцінка її достовірності,
використання сучасних інформаційних технологій і баз
даних.
/ Skills for collecting and analyzing information from
national and international sources, assessing its reliability,
using modern information technologies and databases.
Здатність проведення досліджень, уміння грамотно і
точно формулювати та висловлювати свої позиції,
належним чином їх обґрунтовувати, брати участь в
аргументованій професійній дискусії.
/ The ability to conduct research, the ability to correctly and
accurately formulate and express their positions, duly justify
them, participate in reasoned professional discussions.
Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями./
Ability to learn and master modern knowledge.
Здатність бути критичним і самокритичним, визнавати
та виправляти власні помилки.
/ The ability to be critical and self-critical, to recognize and
correct their own mistakes.
Вміння
працювати
самостійно,
проявляти
добросовісність, дисциплінованість, пунктуальність та
відповідальність, а також працювати у команді колег за
фахом.
/ Ability to work independently, show honesty, discipline,
punctuality and responsibility, as well as work in a team of
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colleagues in the specialty.
ЗК 12 / GC 12
Здатність приймати неупереджені та мотивовані
рішення, визначати інтереси та мотиви поведінки інших
осіб,
примирювати
сторони
з
протилежними
інтересами.
/ Ability to take impartial and motivated decisions, to
determine the interests and motives of other people's
behavior, to reconcile parties with opposing interests.
ЗК 13 / GC 13
Цінування
та
повага
різноманітності
і
мультикультурності.
/ Valuation and respect for diversity and multiculturalism.
ЗК 14 / GC 14
Прагнення до збереження навколишнього середовища./
The desire to save the environment.
ЗК 15 / GC 15
Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні
проблеми.
/ Ability to realize equal opportunities and gender issues.
Фахові компетентності спеціальності (ФК)
/ Professional competence of the specialty (PC)
ФК 1 / PC 1
Знання основ теорії права, структури правничої професії
та її ролі у суспільстві.
/ Knowledge of the fundamentals of the theory of law, the
structure of the legal profession and its role in society.
ФК 2 / PC 2
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.
/ Ability to understand nature, dynamics, principles of
organization of international relations, forms and methods of
their realization, types and types of international actors, their
role in contemporary international relations and international
politics.
ФК 3 / PC 3
Знання історії права та державних інститутів.
/ Knowledge of the history of law and state institutions.
ФК 4 / PC 4
Знання стандартів правничої професії.
/ Knowledge of the standards of the legal profession.
ФК 5 / PC 5
Знання міжнародних стандартів прав людини.
/ Knowledge of international human rights standards.
ФК 6 / PC 6
Знання Конвенції з захисту прав людини та
основоположних свобод, а також прецедентної практики
Європейського Суду з прав людини.
/ Knowledge of the Convention for the Protection of Human
Rights and Fundamental Freedoms, as well as the case law of
the European Court of Human Rights.
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ФК 7 / PC 7

ФК 8 / PC 8
ФК 9 / PC 9

ФК 10 / PC 10

ФК 11 / PC 11

ФК 12 / PC 12

ФК 13 / PC 13

Знання засад і доктрин міжнародного публічного права, а
також змісту основних міжнародно-правових інститутів.
/ Knowledge of the principles and doctrines of international
public law, as well as the content of the main international
legal institutes.
Знання основ права Європейського Союзу.
/ Knowledge of the basis of the law of the European Union.
Знання засад і доктрин національного права, а також
змісту правових інститутів таких фундаментальних
галузей права, як: конституційне право, адміністративне
право і адміністративне процесуальне право, цивільне і
цивільне процесуальне право, трудове право, кримінальне
і кримінальне процесуальне право.
/ Knowledge of the principles and doctrines of national law, as
well as the content of legal institutions of such fundamental
branches of law as: constitutional law, administrative law and
administrative procedural law, civil and civil procedural law,
labor law, criminal and criminal procedural law.
Вміння характеризувати природу та джерела зовнішньої
політики держави, еволюцію підходів до формування та
здійснення зовнішньої політики, принципи організації
системи зовнішньої політики та функціонування
інститутів зовнішньої політики.
/ Ability to characterize the nature and sources of foreign
policy of the state, the evolution of approaches to the
formation and implementation of foreign policy, the principles
of the organization of foreign policy and the functioning of
foreign policy institutes.
Уміння застосувати знання у практичній діяльності при
моделюванні правових ситуацій.
/ Ability to apply knowledge in practice in modeling legal
situations.
Здатність захищати національні інтереси власної держави
за допомогою міжнародно-правових інструментів.
/ The ability to defend the national interests of their own state
through international legal instruments.
Уміння самостійно здійснювати наукові дослідження
актуальних проблем міжнародного права, визначати
наукові проблеми, нерозроблені або недостатньо
розроблені у відповідних науках та міждисциплінарних
дослідженнях, готувати наукові тексти про проміжні та
кінцеві результати досліджень, готувати та здійснювати
публічну апробацію результатів досліджень.
/ Ability to independently carry out scientific researches of
13

ФК 14 / PC 14

ФК 15 / PC 15

ФК 16 / PC 16

ФК 17 / PC 17

ФК 18 / PC 18

actual problems of international law, to identify scientific
problems, not developed or not sufficiently developed in
relevant sciences and interdisciplinary research, to prepare
scientific texts on intermediate and final research results, to
prepare and carry out public testing of research results.
Уміння здійснювати юридичний аналіз та юридичну
кваліфікацію явищ міжнародного життя на основі
міжнародно-правових норм
/ Ability to carry out legal analysis and legal qualification of
phenomena of international life on the basis of international
legal norms
Уміння надавати юридичні висновки й консультації з
питань міжнародного права, національного права України
та інших держав; визначати юридичні ризики тих або
інших зовнішньополітичних або зовнішньоекономічних
ініціатив, підбирати шляхи їхньої мінімізації.
/ Ability to provide legal opinions and advice on issues of
international law, national law of Ukraine and other states; to
determine the legal risks of certain foreign or foreign
economic initiatives, to choose ways to minimize them.
Здатність до юридичного супроводу основних видів
зовнішньоекономічних
операцій
і
міжнародної
економічної взаємодії.
/ Ability to legal support of the main types of foreign
economic operations and international economic cooperation.
Уміння розробляти юридичну позицію в інтересах
клієнта, а також контраргументи проти позиції опонентів;
вести дискусію й дебати з міжнародно-правових і
загальноюридичних питань.
/ Ability to develop a legal position in the interests of the
client, as well as counterarguments against the position of
opponents; to conduct discussions and debates on international
legal and general legal issues.
Уміння вести дипломатичне та ділове листування,
працювати з міжнародними документами: договорами,
актами міжнародних організацій тощо, аналізувати їхній
характер і юридичний статус, складати проекти й
супровідну документацію українською й іноземними
мовами.
/ Ability to conduct diplomatic and business correspondence,
work with international documents: agreements, acts of
international organizations, etc., to analyze their character and
legal status, do raw up projects and accompanying documents
in Ukrainian and foreign languages.
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ФК 19 / PC 19

ФК 20/PC 20

ФК 21 / PC 21

ФК 22 / PC 22

ФК 23 / PC 23

ФК 24 / PC 24

Уміння дотримуватися основних норм дипломатичного та
ділового етикету, здатність враховувати фундаментальні
особливості культури та менталітету представників
іноземних держав.
/ Ability to adhere to the basic norms of diplomatic and
business etiquette, ability to take into account the fundamental
peculiarities of culture and mentality of representatives of
foreign states.
Здатність характеризувати договірний та інституційний
механізми
правового
регулювання
європейської
інтеграції; вміння аналізувати практику органів
євроінтеграційних об’єднань, рішення Суду ЄС та
національних судових установ держав-членів.
/ Ability to characterize contractual and institutional
mechanisms of legal regulation of European integration; the
ability to analyze the practice of the bodies of European
integration organizations, the decisions of the EU Court and
the national judicial authorities of the Member States.
Уміння розуміти особливості міжнародно-правових явищ,
прогнозувати основні напрямки розвитку міжнародного
права.
/ Ability to understand the features of international legal
phenomena, to predict the main directions of development of
international law.
Здатність адаптувати та використовувати міжнародноправові норми та принципи в національній правовій
системі.
/ Ability to adapt and use international legal norms and
principles in the national legal system.
Здатність і готовність особи у різноманітних соціальних
ситуаціях ефективно взаємодіяти з людьми в системі
міжособистісних відносин, правильно визначаючи
особистісні особливості й емоційний стан інших людей,
обираючи адекватні способи спілкування й реалізуючи їх
у процесі взаємодії.
/ The ability and readiness of the person in various social
situations to effectively interact with people in the system of
interpersonal relationships, correctly identifying the
personality traits and emotional state of other people, choosing
the appropriate ways of communication and implementing
them in the process of interaction.
Здатність брати участь у міжнародних переговорах і
роботі міжнародних міжурядових і неурядових
організацій, приймати обґрунтовані та ефективні
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управлінські рішення.
/ Ability to participate in international negotiations and the
work of international intergovernmental and nongovernmental organizations, to make well-grounded and
effective management decisions.
ФК 25 / PC 25
Здатність і готовність особи створювати та оформлювати
різні види документів у відповідності до правових,
мовних та технічних норм документотворення та правил
документообігу.
/ Ability and readiness of the person to create and execute
various types of documents in accordance with legal,
linguistic and technical norms of document creation and
document circulation rules.
ФК 26 / PC 26
Здатність і готовність особи застосовувати міжнародноправові норми, які регулюють трудові відносини,
ускладнені іноземними елементом, що виникають у
процесі реалізації особою права на працю.
/ The ability and readiness of the person to apply international
legal norms regulating labor relations are complicated by
foreign elements that arise in the process of realization of a
person's right to work.
ФК 27 / PC 27
Здатність і готовність особи реалізовувати систему
юридичних принципів і норм, які регулюють відносини
між державами, а також між іншими учасниками
міжнародних відносин у політичній, економічній,
культурній та інших галузях .
/ The ability and readiness of a person to implement a system
of legal principles and norms governing relations between
states, as well as among other participants in international
relations in the political, economic, cultural and other fields.
7 – Програмні результати / 7 - Program results
ПРН 1 / PR 1
Визначати вагомість та переконливість аргументів в
оцінці заздалегідь невідомих умов та обставин.
/ To determine the importance and persuasiveness of the
arguments in the assessment of previously unknown
conditions and circumstances.
ПРН 2 / PR 2
Знати значення міжнародного права для міжнародних
відносин, держави і громадянського суспільства.
/ To know the significance of international law for
international relations, state and civil society.
ПРН 3 / PR 3
Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з
різних джерел.
/ To conduct collection and integrated analysis of materials
from different sources.
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ПРН 4 / PR 4

ПРН 5 / PR 5

ПРН 6 / PR 6

ПРН 7 / PR 7

ПРН 8 / PR 8

ПРН 9 / PR 8

ПРН 10 / PR 10

ПРН 11 / PR 11

Формулювати власні обґрунтовані судження на основі
аналізу відомої проблеми.
/ To formulate own reasoned judgments based on the
analysis of a known problem.
Давати короткий висновок щодо окремих проблем з
достатньою обґрунтованістю.
/ To give a brief conclusion on some issues with sufficient
justification.
Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи
відому проблему.
/ To evaluate the disadvantages and advantages of
arguments by analyzing a known problem.
Визначати сучасні досягнення міжнародного права
(публічного та приватного), виявляти в подіях і фактах
міжнародного життя тенденції та закономірності,
формулювати їх та визначати пов’язані з ними
майбутні можливості й ризики.
/ To identify the current achievements of international law
(public and private), to identify trends and patterns in
events and facts of international life, to formulate them and
identify future opportunities and risks associated with
them.
Використовувати різноманітні інформаційні джерела
для засвоєння складних питань з певної теми.
/ Use a variety of information sources to learn complex
issues on a specific topic.
Демонструвати фундаментальні знання іноземної мови,
розуміти основні ідеї складних текстів іноземною
мовою, використовувати письмову й усну інформацію
іноземною мовою при виконанні інших задач
діяльності, робити повідомлення з широкого кола
питань, викладати свій погляд на певну проблему.
/ To demonstrate the fundamental knowledge of a foreign
language, to understand the basic ideas of complex texts in
a foreign language, to use written and verbal information in
a foreign language while performing other tasks, to make
reports on a wide range of issues, to present their views on
a particular problem.
Вільно володіти письмовою та усною державною
мовою, правильно вживаючи правничу термінологію.
/ Fluent usage of a written and oral state language, correctly
using the legal terminology.
Визначати
міжнародно-правову
ситуацію,
використовувати різні джерела безпосередньої й
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ПРН 12 / PR 12

ПРН 13 / PR 13

ПРН 14 / PR 14

ПРН 15 / PR 15

ПРН 16 / PR 16

ПРН 17 / PR 17

опосередкованої інформації для з’ясування потрібних
обставин і фактів, надання міжнародно-правової оцінки
подіям міжнародних відносин.
/ To define the international legal situation, to use various
sources of direct and indirect information to find out the
necessary circumstances and facts, and to provide an
international legal assessment of the events of international
relations.
Відтворювати зміст, демонструючи розуміння з
основних професійних та суспільних тем.
/ To reproduce content by demonstrating understanding of
core professional and social topics.
Належно використовувати цифрову і статистичну
інформацію, отриману з першоджерел та вторинних
джерел для своєї професійної діяльності.
/ To use appropriately digital and statistical information
derived from primary sources and secondary sources for
their professional activities.
Користуватися комп’ютерними програмами у межах
стандартного
програмного
забезпечення
з
використанням електронних таблиць, графіків та інших
можливостей.
/ To use computer software within standard software using
spreadsheets, graphs and other features.
Вміти аналізувати й оцінювати явище політичного
розвитку українського суспільства в контексті світової
історії,
застосовувати
здобуті
знання
для
прогнозування суспільних процесів.
/ To be able to analyze and evaluate the phenomenon of
political development of Ukrainian society in the context of
world history, to apply the acquired knowledge for
forecasting social processes.
Визначати
політичні,
дипломатичні,
іміджеві,
суспільні, економічні й інші ризики, пов’язані з
заходами
міжнародно-правового
характеру,
взаємодіяти з фахівцями відповідних галузей при
підборі засобів мінімізації таких ризиків.
/ To identify political, diplomatic, image, social, economic
and other risks related to measures of an international legal
nature, to interact with specialists of the relevant branches
in selecting the means to minimize such risks.
Формулювати
концептуальні
схеми
вирішення
міжнародно-правових і національно-правових проблем,
аналізувати правові концепції на предмет логічної
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ПРН 18 / PR 18

ПРН 19 / PR 19

ПРН 20 / PR 20

ПРН 21 / PR 21

послідовності та практичної адекватності.
/ To formulate conceptual schemes for solving international
legal and national legal problems, to analyze legal concepts
on the subject of logical sequence and practical adequacy.
Аналізувати зібрану й оброблену інформацію 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.
/ To analyze collected and processed information on the
state of international relations, foreign policy of Ukraine
and other states, compile analytical certificates, reports and
other forms of presentation of the results of the analysis
with the correct formulation of references to norms of
international and national (Ukrainian and foreign) law.
Розуміти геополітичні інтереси основних гравців на
міжнародній арені, визначати місце України у
глобальних процесах сучасного світу.
/ To understand the geopolitical interests of major players
in the international arena, to determine the place of Ukraine
in the global processes of the modern world.
Передбачати широкі загальносуспільні наслідки
укладання міжнародного договору або вчинення іншої
дії
дипломатичного
або
міжнародно-правового
характеру,
ухвалення
внутрішньодержавних
нормативно-правових актів.
/ To predict broad public consequences of concluding an
international treaty or committing another act of a
diplomatic or international legal nature, the adoption of
domestic normative legal acts.
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.
/ To draw up draft international agreements and related
documents (ratification law, explanatory notes, etc.) in
Ukrainian and foreign languages, to prepare procedural
documents for dealing with judicial bodies, draft laws,
comparative tables, explanatory notes and other
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accompanying documents to the bills.
ПРН 22 / PR 22
Представляти інтереси клієнта у національних судах та
третейських судах, а також у міжнародному
комерційному арбітражі та міжнародних судових
установах.
/ Representation of client interests in national courts and
arbitration courts, as well as in international commercial
arbitration and international judicial institutions.
8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми
/ 8 - Resource support for the implementation of the program
Наявність
у
ПВНЗ
«Київський
міжнародний
Кадрове
університет»
Навчально-наукового
інституту
забезпечення
/ Personnel support міжнародних відносин та кафедри міжнародного права
та порівняльного правознавства відповідальних за
підготовку здобувачів вищої освіти.
/ Availability at the Kyiv International University of the
Institute of Educational Sciences of the International
Relations and the Department of International Law and
Comparative Law responsible for the training of applicants
for higher education.
Наявність у складі Навчально-наукового інституту
міжнародних відносин відповідальних за підготовку
здобувачів вищої освіти, робочої групи (проектної
групи) з науково-педагогічних працівників, на яку
покладено відповідальність за підготовку здобувачів
вищої освіти за спеціальністю 293 «Міжнародне право»
галузі знань 29 «Міжнародні відносини», у складі трьох
осіб, які мають науковий ступінь та вчене звання, з них
один доктор юридичних наук, професор; чотири
кандидати юридичних наук, доценти.
/ Presence in the Training and Research Institute of
International Relations responsible for the training of
applicants for higher education, the working group (project
group) for scientific and pedagogical workers, which is
responsible for the training of applicants for higher
education in specialty 293 "International Law" of the field
of knowledge 29 "International relations ", Consisting of
three persons who have a degree and academic rank,
including one doctor of law, professor; four candidates in
law, associate professors.
Наявність у керівника проектної групи (гаранта
освітньої програми) наукового ступеня кандидата
юридичних наук, доцента який має стаж науковопедагогічної та наукової роботи не менше 10 років.
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/ Presence of the head of the project group (the guarantor of
the educational program) of the scientific degree of the
candidate of legal sciences, the senior lecturer who has the
experience of scientific-pedagogical and scientific work not
less than 10 years.
Проведення лекцій з навчальних дисциплін науковопедагогічними (науковими) працівниками відповідної
спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний
відсоток визначеної навчальним планом кількості
годин), які мають науковий ступінь та/або вчене звання
- у кількості 50 %; які мають науковий ступінь доктора
наук або вчене звання професора – у кількості 10 %.
/ Conducting lectures on educational disciplines by scientific
and pedagogical (scientific) workers of the corresponding
specialty at the main place of work (the minimum
percentage of the number of hours determined by the
curriculum), having a degree and / or a scientific rank
- in the amount of 50%; who have a Ph.D. or a professor's
academic degree - in the amount of 10%.
Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що
забезпечують
формування
професійних
компетентностей, науково-педагогічними (науковими)
працівниками, які є визнаними професіоналами з
досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток
визначеної навчальним планом кількості годин):
дослідницької, практичної, управлінської, інноваційної
роботи за фахом – у кількості не менше 10 %.
/ Conducting lectures on educational disciplines that provide
the formation of professional competencies, scientific and
pedagogical (scientific) employees who are recognized
professionals with experience in the field of specialty (the
minimum percentage of the number of hours determined by
the curriculum): research, practical, managerial, innovative
work in the specialty - in an amount not less than 10%.
Забезпеченість
приміщеннями
для
проведення
Матеріальнонавчальних занять та контрольних заходів./ Provision of
технічне
premises for conducting training sessions and control
забезпечення
/
Material
and activities.
Забезпеченість мультимедійним обладнанням для
technical support
одночасного використання в навчальних аудиторіях не
менше 30% аудиторій.
/ Provision of multimedia equipment for simultaneous use in
classrooms of at least 30% of the audience.
Наявність
соціально-побутової
інфраструктури:
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бібліотеки, у тому числі, читальної зали, пунктів
харчування, актової зали, спортивної зали, стадіону
та/або спортивних майданчиків, медичного пункту.
Забезпеченість не менше 70 % здобувачів вищої освіти
гуртожитком.
/ Availability of social and household infrastructure:
libraries, including reading room, catering facilities,
assembly hall, gym, stadium and / or sports grounds,
medical facility.
Ensuring at least 70% of higher education students in a
hostel.
Забезпеченість комп’ютерними робочими місцями,
спеціалізованими
кабінетами,
комп’ютерними
лабораторіями,
зокрема,
судова
аудиторія,
криміналістичний полігон, лінгафонний кабінет, центр
міжнародного права, лабораторія експериментальної
психології та педагогіки та інші, необхідні для
виконання навчальних планів.
/ Provision of computer workstations, specialized offices,
computer laboratories, in particular, the judicial audience,
forensic landfill, linguaphone office, the center of
international law, the laboratory of experimental psychology
and pedagogy, and others necessary for the implementation
of curricula.
Велика увага приділяється вдосконаленню освітньої
діяльності Київського міжнародного університету:
підготовці нових навчальних модулів і курсів;
упровадженню інноваційних освітніх технологій і
сучасних форм навчання (проведення інтерактивних
семінарів-тренінгів
та
короткострокових
циклів
інформації); розробці та вдосконаленню технічних
засобів навчання; впровадженню в педагогічну практику
принципів сучасного інноваційного навчання. В
університеті створено умови для доступу до мережі
Інтернет, що забезпечує вільний доступ до світових
освітніх і наукових ресурсів.
/ Much attention is paid to improving the educational
activities of the Kyiv International University: the
preparation of new training modules and courses;
introduction of innovative educational technologies and
modern forms of training (conducting of interactive training
seminars and short-term information cycles); development
and improvement of technical means of training;
introduction into the pedagogical practice of the principles
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of modern innovation training. The university has created
conditions for access to the Internet, which provides free
access to world educational and scientific resources.
Нормативне забезпечення здійснюється Законом
Інформаційне та
України «Про вищу освіту», стандартами вищої освіти
навчально(державними, галузевими та вузівськими), іншими
методичне
нормативними актами Міністерства освіти і науки
забезпечення
України та вищого навчального закладу. Інформаційне
/ Information and
забезпечення здійснюється навчальними книгами
educational and
(підручниками, навчальними посібниками тощо) та
methodological
support Information електронними ресурсами. Методичне забезпечення
and educational and реалізується обов’язковим супроводженням навчальної
діяльності студентів (схема) певними методичними
methodological
матеріалами.
support
/ Normative support is provided by the Law of Ukraine "On
Higher Education", higher education standards (state, branch
and university), other normative acts of the Ministry of
Education and Science of Ukraine and higher education
institution. Information support is provided by educational
books (textbooks, tutorials, etc.) and electronic resources.
Methodical support is provided by the obligatory
accompaniment of students' educational activity (scheme)
with certain methodological materials.
9 – Академічна мобільність / 9 - Academic mobility
Можливість навчатися в іншому закладі освіти на
Національна
території України або поза її межами без відрахування
кредитна
з основного місця навчання, зі збереженням стипендії
мобільність
/ National Credit та перезарахування отриманих кредитів на основі
ЄКТС.
Mobility
/ Ability to study in another institution of education in
Ukraine or abroad, without deducting from the main place
of study, with the preservation of scholarship and recrediting of loans received on the basis of ECTS.
Можливість навчання у закладі освіти, відмінному від
Міжнародна
постійного місця навчання учасника освітнього
кредитна
процесу, з метою здобуття кредитів Європейської
мобільність
трансферно-накопичувальної
системи
/ International Credit кредитної
та/або відповідних компетентностей, результатів
Mobility
навчання (без здобуття кредитів Європейської
кредитної трансферно-накопичувальної системи), що
будуть визнані у закладі освіти постійного місця
навчання вітчизняного чи іноземного учасника
освітнього процесу. При цьому загальний період
навчання для таких учасників за програмами
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кредитної мобільності залишається незмінним.
/ Opportunity to study in an educational establishment
other than a permanent place of study of the participant in
the educational process in order to obtain credits from the
European Credit Transfer and Accumulation System and /
or relevant competencies, learning outcomes (without
obtaining credits from the European Credit Transfer and
Accumulation System) that will be recognized at the
institution education of a permanent place of study of a
domestic or foreign participant in the educational process.
At the same time, the overall training period for such
participants in the programs of credit mobility remains
unchanged.
Навчання іноземних Прийом на навчання здійснюється відповідно до
«Правил прийому до Київського міжнародного
здобувачів вищої
університету» на підставі результатів навчання на
освіти
підготовчому відділенні для іноземних громадян за
/ Teaching foreign
applicants for higher гуманітарним профілем.
/ Admission to study is carried out in accordance with the
education
"Rules of admission to the Kyiv International University"
based on the results of training in the preparatory
department for foreign citizens for the humanitarian
profile.
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2. Перелік компонентів освітньо-професійної програми
та їх логічна послідовність
/ 2. List of components of the educational-professional program
and their logical consistency
2.1. Перелік компонент освітньо-професійної програми
/ 2.1. List of components of the educational and professional program
Код н/д
/ Code E/D

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові роботи,
практики, кваліфікаційна робота)
/ Components of the educational program
(educational disciplines, course work, practice,
qualification work)

К-ть
кредитів
/ Number of
credits

Форма підсумк.
Контролю
/ Form of final
control

І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ / I. GENERAL TRAINING CYCLE
ЗП / GT.01
Історія України / History of Ukraine
3
Іспит
/ Exam
ЗП / GT.02
Історія української культури / History
3
Іспит
of Ukrainian Culture
/ Exam
ЗП / GT.03
Українська мова (за проф. спрям.) /
3
Іспит
Ukrainian
language
(professional
/ Exam
direction)
ЗП / GT.04
3
Іспит
Філософія / Philosophy
/ Exam
ЗП / GT.05
Залік,/Credit,
Іноземна мова / Іноземна мова
10
іспит/Exam
ЗП / GT.06
Основи екології та безпеки
Залік / Credit
життєдіяльності / Fundamentals of
3
ecology and life safety
ЗП / GT.07
Інформатика та сучасні інформаційні
Залік / Credit
технології / Computer science and
3
modern information technologies
ЗП / GT.08
Основи наукових досліджень / Basics
Залік / Credit
3
of the scientific research
ЗП / GT.09
Історія вчень про державу і право /
Залік / Credit
History of the doctrines of the state and
4
law
ЗП / GT.10
Теорія міжнародних відносин
Залік / Credit
3
/ The theory of international relations
ЗП / GT.11
Міжнародні відносини та світова
Залік / Credit
політика / International relations and
8
Іспит / Exam
world politics
ЗП / GT.12
Міжнародне публічне право (основи
Іспит / Exam
теорії) / International Public Law (The
7
Fundamentals of Theory)
ЗП / GT.13
Міжнародне публічне право (основні
Іспит / Exam
7
галузі та інститути) / International
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ЗП / GT.14
ЗП / GT.15
ЗП / GT.16
ЗП / GT.17
ЗП / GT.18
ЗП / GT.19

ЗП / GT.20
ЗП / GT.21
ЗП / GT.22
ЗП / GT.23
ЗП / GT.24
ЗП / GT.25
ЗП / GT.26
ЗП / GT.27
ЗП / GT.28
ЗП / GT.29
ЗП / GT.30
ЗП / GT.31
ЗП / GT.32
ЗП / GT.33

Public Law (Major Industries and
Institutions)
Міжнародне приватне право
/ International private law
Історія міжнародного права
/ History of international law
Загальна історія держави і права
/ The general history of state and law
Міжнародне економічне право
/ International economic law
Управління ЗЕД
/ Management of foreign trade
Міжнародна інформація та
інформаційно-аналітична діяльність в
міжнародних відносинах
/ International information and
information-analytical activity in
international relations
Країнознавство
/ Country Studies
Римське приватне право
/ Roman private law
Теорія держави і права
/ Theory of state and law
Правничі системи сучасності
/ Legal systems of the present
Риторика / Rhetoric
Теорія та практика перекладу
/ The theory and practice of translation
Латинська мова / Latin
Порівняльне адміністративне право
/ Comparative administrative law
Порівняльне кримінальне право і
процес / Comparative criminal law and
process
Зовнішня політика України
/ Ukraine's foreign policy
Конституційне право України
/ Constitutional Law of Ukraine
Українська мова як іноземна
/ Ukrainian as a foreign language
Дипломатичний протокол та етикет
/ Diplomatic protocol and etiquette
Менеджмент і маркетинг
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4

Іспит / Exam

3

Залік / Credit

4

Іспит / Exam

3

Залік / Credit

4

Іспит / Exam
Іспит / Exam

4

4
3
7
3
3
9
3
3

Залік / Credit
Іспит / Exam
Залік / Credit
Залік / Credit
Іспит / Exam
Іспит / Exam
Залік / Credit
Залік / Credit
Іспит/ Exam
Залік / Credit
Іспит / Exam
Залік / Credit

4
3

Залік / Credit

3

Залік / Credit

3

Залік / Credit
Іспит / Exam
Іспит / Exam

3

Залік / Credit

10

ЗП / GT.34
ЗП / GT.35
ЗП / GT.36
ЗП / GT.37
ЗП / GT.38
ЗП / GT.39
ЗП / GT.40
Усього / Total
ПП / PP.01

ПП / PP.02

ПП / PP.03
ПП / PP.04

ПП / PP.05
ПП / PP.06
ПП / PP.07

/ Management and marketing
Конфліктологія та теорія переговорів
/ Conflictology and Theory of
Negotiations
Порівняльне конституційне право/
Comparative Constitutional Law
Порівняльне цивільне право та
процес
/ Comparative civil law and process
Курсова робота / Coursework
Випускна кваліфікаційна робота
/ Graduation work
Навчальна (перекладацька) практика
/ Educational (translation) practice
Навчально-ознайомча практика
/ Educational practice

Іспит / Exam
3
3

Іспит / Exam
6
3
10
4

Залік / Credit

4

Залік / Credit

176
ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
/ II. PROFESSIONAL PREPARATION CYCLE
Іноземна мова / Foreign Language

10

Українська мова як іноземна
/ Ukrainian as a foreign language

10

Українська мова як іноземна
/ Ukrainian as a foreign language

10

Право Європейського Союзу
/ The law of the European Union
Міжнародно-правові механізми
захисту прав людини
/ International legal mechanisms for the
protection of human rights
Право зовнішніх зносин / Foreign law
Право міжнародних договорів
/ Law of treaties
Інститут міжнародно-правової
відповідальності в сучасному МП
/ Institute of international legal
responsibility in modern IL
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Залік / Credit

4

2 Заліки,
3 Іспити
/ 2 Credits,
3 Exams
Залік, Іспит
/ Credit,
Exam
2 Заліки,
2 Іспити
/ 2 Credits,
2 Exams
Іспит
/ Exam
Іспит / Exam

3

3
3

Залік
/ Credit
Іспит / Exam
Іспит / Exam

6

ПП / PP.08
ПП / PP.09

Навчальна практика / Educational
practice

7

Виробнича практика / Internship

8

Усього / Total

Атестація / Attestation
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ
ПРОГРАМИ
/ TOTAL VOLUME OF EDUCATIONAL
PROFESSIONAL PROGRAM

Залік
/ Credit
Залік
/ Credit

64
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2.2. Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми представлена
в додатку.
/ 2.2. The structural-logical scheme of the educational-professional program is
presented in the appendix.

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти
/ 3. Form of certification of applicants for higher education
Атестація випускників освітньо-професійної програми «Міжнародне
право» зі спеціальності 293 «Міжнародне право» галузі знань 29 «Міжнародні
відносини» проводиться у формі комплексного кваліфікаційного екзамену з
міжнародного права та міжнародних відносин та захисту випускної
кваліфікаційної роботи і завершується видачею документа встановленого зразка
про присудження ступеня вищої освіти «бакалавр» із присвоєнням кваліфікації
«фахівець з міжнародного права». Атестація здійснюється відкрито і публічно.
/ Certification of graduates of the educational-professional program "International Law"
on the specialty 293 "International Law" of the field of knowledge 29 "International
Relations" is conducted in the form of a complex qualification examination on
international law and international relations and the protection of graduation work and
ends with the issuance of a document of the established standard for awarding degree
higher education "bachelor" with the qualification "specialist in international law". The
certification is carried out openly and publicly.
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