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1. Профіль освітньо-професійної програми «Міжнародне право» зі 
спеціальності 293 «Міжнародне право» 

галузі знань 29 «Міжнародні відносини» 
 

1 – Загальна інформація 
Повна назва 
закладу вищої 
освіти та 
структурного 
підрозділу 

Приватний заклад вищої освіти «Київський 
міжнародний університет» 
Навчально-науковий інститут міжнародних відносин 
Кафедра міжнародного права та порівняльного 
правознавства 

Ступінь вищої 
освіти та назва 
кваліфікації 
мовою оригіналу 

Ступінь вищої освіти – магістр 
 

Кваліфікація – юрист-міжнародник, референт-
перекладач 

Офіційна назва 
освітньої програми 

Освітньо-професійна програма «Міжнародне право»  
 

Тип диплому та 
обсяг освітньої 
програми 

Диплом магістра, одиничний, 
120 кредитів ЄКТС 

Наявність 
акредитації 

Акредитація спеціальності 293 Міжнародне право 
галузі знань 29 Міжнародні відносини у 2015 році, 
відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 
27.01.2015 р.; протокол № 114 (наказ МОН України 
від 06.02.2015 № 133 л) 

Цикл/Рівень НРК України – 7 рівень 
 

Передумови Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 
Мова(и) 
викладання 

Українська, англійська 

Термін дії 
освітньої програми 

1 рік 10 місяців /або 1 рік 5 місяців 

Інтернет-адреса 
постійного 
розміщення опису 
освітньої програми 

www.kymu.edu.ua 

2 – Мета освітньої програми 
Формування здатності застосовувати набуті знання, уміння, навички та 

розуміння з гуманітарних, фундаментальних та професійно-орієнтованих 
дисциплін для вирішення завдань діяльності юриста-міжнародника в галузі 
міжнародного права на відповідній посаді, сфера застосування яких 
передбачена відповідно до НКУ ДК 003:2010 «Класифікатор професій»; а 
також для роботи в системі органів зовнішніх зносин держави, та у 
міжнародних інституціях. 

3 – Характеристика освітньої програми 
Предметна область 
(галузь знань, 

Галузь знань: 29 «Міжнародні відносини» 
Спеціальність: 293 «Міжнародне право» 



спеціальність, 
спеціалізація (за 
наявності) 

 

Орієнтація 
освітньої програми 

Освітньо-професійна програма базується на 
загальновідомих положеннях та результатах сучасних 
наукових досліджень, має прикладний характер; 
структура програми передбачає динамічне, 
інтегративне та інтерактивне навчання. Програма 
пропонує комплексний підхід до здійснення 
діяльності в сфері міжнародного права та реалізує це 
через навчання та практичну підготовку. Дисципліни 
та модулі, включені в програму орієнтовані на 
актуальні напрями, в рамках яких можлива подальша 
професійна та наукова кар’єра здобувача. 

Основний фокус 
освітньої програми 
та спеціалізації 

Акцент освітньої програми робиться на здобутті 
теоретичних знань і практичних компетенцій у галузі 
міжнародного права, що передбачає визначену 
зайнятість, можливість подальшої освіти та 
кар’єрного зростання. Програма дозволяє всебічно 
вивчити специфіку формування і застосування норм 
міжнародного права, співвідношення національного і 
міжнародного права, а також особливості 
застосування норм іноземного права. 

Ключові слова: міжнародне публічне право, 
міжнародне приватне право, правове регулювання 
зовнішніх зносин, міжнародне гуманітарне право, 
право міжнародної безпеки, міжнародне торгове 
право.   

Обґрунтування 
програми 

У сучасних умовах розвитку освіти в Україні 
підготовка магістрів з міжнародного права спрямована 
на формування освітньої кваліфікації, яка покликана 
забезпечити здатність особи до ведення певної 
професійної діяльності та здійснення обмежених 
управлінських функцій. Підготовка магістрів з 
міжнародного права покликана забезпечити потреби 
суспільства в кваліфікованих кадрах на сучасному 
етапі активного євроінтеграційного розвитку, 
розвиток України як правової держави, а також 
створити сприятливі умови для реалізації людини як 
особистості. 

Багаторічний досвід підготовки студентів за 
спеціальністю «Міжнародне право», а також 
спостереження й аналіз потреб ринку праці, 
спілкування з дійсними та потенційними 
роботодавцями, випускниками із заявленої 
спеціальності засвідчили  необхідність здійснення 



підготовки магістрів зі спеціальності «Міжнародне 
право» в освітньому процесі  Навчально-науковому 
інституті міжнародних відносин Київського 
міжнародного університету. 

Особливості 
програми 

Об’єкт вивчення: міжнародне право як 
комплексна система норм і принципів, які регулюють 
відносини між державами, міжнародними урядовими і 
неурядовими організаціями, формують правове 
регулювання зовнішньоекономічної діяльності, 
діяльності транснаціональних корпорацій, базуючись 
на загальних принципах права і верховенства прав 
людини і основних свобод.  

Цілі вивчення: формування компетентностей, 
необхідних для розуміння природи і функцій 
міжнародного права, змісту його основних правових 
галузей та інститутів, застосування норм 
міжнародного права, а також меж правового 
регулювання міжнародних відносин, як публічно-
правового (владного) характеру, так і 
приватноправових. 

Теоретичний зміст предметної області: складає 
формування знань про теоретичні підходи до 
розуміння міжнародного права, його природи. 
системи, джерел, принципів, кола суб’єктів і 
механізмів застосування.  

 
концепції: гуманістична, глобалізаційна, 

геопросторової організації, національної ідентичності, 
патріотично-виховна, сталого розвитку; інформаційна, 
сервісна, постіндустріальна; 

принципи: студентоцентричний, 
комптентністно-орієнтований, практико-орієнтований, 
міждисциплінарний. 

Методи, методики та технології: 
загальнонаукові й спеціальні методи дослідження, 
методи міжнародного публічного і міжнародного 
приватного права (диспозитивний, колізійний, 
матеріально-правовий тощо), методи порівняльного 
правознавства, професійні методики і технології, 
застосування яких дозволяє вирішувати практичні 
завдання. 

Випускник повинен володіти професійними 
знаннями та вміти застосовувати загальнонаукові та 
спеціальні методи пізнання явищ міжнародного права; 
методики правової оцінки поведінки чи діяльності 
суб’єктів міжнародного права, здійснювати 



ідентифікацію правової проблеми та шляхів її 
вирішення на основі загальних принципів 
міжнародного права.  

Інструменти та обладнання: інформаційно-
комунікативне обладнання, інформаційні ресурси та 
програмні продукти, бази даних. 

4 – Працездатність випускників до працевлаштування 
та подальшого навчання 

Придатність до 
працевлаштування 

Магістр права здатний розв’язувати типові та 
складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 
професійній діяльності у галузі права, або у процесі 
навчання, що передбачає проведення досліджень 
та/або здійснення інновацій та характеризується 
комплексністю та невизначеністю умов та вимог.  
1110 – законодавці  
1120.3  Дипломатичні представники  
1229.1 – керівні працівники апарату центральних 
органів державної влади  
1229.2 – керівні працівники апарату органів судової 
влади  
1229.3 – керівні працівники апарату місцевих органів 
державної влади  
2421 – фахівці в галузі права  
2421.1 – наукові співробітники (право)  
2421.2 – адвокати та прокурори  
2422 – судді  
2429 – інші професіонали в галузі правознавства  
2310 – викладачі вищих навчальних закладів  

Подальше 
навчання 

Можливість навчання за програми: 8 рівня НРК, 
третього циклу FQ-EHEA та 8 рівня EQF-LLL 
5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 
навчання 

Лекції, семінари, практичні заняття в малих 
групах, практика, консультації із викладачами. 
Студентсько-центроване навчання, самонавчання, 
проблемно-орієнтоване навчання, навчання через 
практику 

Оцінювання Заліки, диференційовані заліки, усні та письмові 
екзамени, підсумкова атестація у формі підсумкового 
екзамену з англійської мови та практики перекладу, 
комплексного кваліфікаційного екзамену та 
публічного захисту магістерської роботи 
6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 
компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані 
задачі та практичні проблеми, здійснювати 
юридичний аналіз питань правового характеру у сфері 
міжнародних відносин та відносин з іноземним 



елементом або у процесі навчання, що передбачає 
застосування відповідних механізмів міжнародно-
правового регулювання і характеризується 
комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК01 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 
синтезу. Знання та розуміння предметної області та 
розуміння професійної діяльності. Здатність вчитися і 
оволодівати сучасними знаннями. Здатність 
спілкуватися державною та іноземними мовами як 
усно, так і письмово. Здатність до пошуку, 
оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 
Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 
Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
Здатність працювати як автономно, так і у команді. 
Здатність працювати в міжнародному контексті. 
Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК02 

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. 

ЗК03 

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. 

ЗК04 
Здатність захищати національні інтереси власної 
держави за допомогою міжнародно-правових 
інструментів. 

ЗК05 

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. 

ЗК06 
Уміння здійснювати юридичний аналіз та юридичну 
кваліфікацію явищ міжнародного життя на основі 
міжнародно-правових норм. 

ЗК07 

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. 

ЗК08 
Здатність до юридичного супроводу основних видів 
зовнішньоекономічних операцій і міжнародної 
економічної взаємодії. 

ЗК09 
Уміння розробляти юридичну позицію в інтересах 
клієнта, а також контраргументи проти позиції 
опонентів; вести дискусію й дебати з міжнародно-
правових і загальноюридичних питань. 

ЗК10 

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. 

ЗК11 

Уміння дотримуватися основних норм 
дипломатичного та ділового етикету, здатність 
враховувати фундаментальні особливості культури та 
менталітету представників іноземних держав. 

ЗК12 
Уміння здійснювати ефективну комунікацію в 
мультикультурному середовищі (українською та 
іноземною мовою). 

ЗК13 

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. 

ЗК14 
Уміння розуміти особливості міжнародно-правових 
явищ, прогнозувати основні напрямки розвитку 
міжнародного права. 

ЗК15 
Здатність адаптувати та використовувати міжнародно-
правові норми та принципи в національній правовій 
системі. 

ЗК16 
Здатність застосовувати загальні та професійно-
орієнтовані навички мовної та мовленнєвої компетенцій 
для реалізації ефективних комунікації рідною та 
іноземними мовами 

ЗК17 

Здатність забезпечити глибоке засвоєння видів і типів 
перекладу з метою їх застосовування в сфері 
укладення міжнародних документів і встановлення 
автентичності документів, укладених різними мовами 

ЗК18 

Здатність застосовувати соціально-психологічні 
аспекти управління: психологію ділового спілкування, 
психологію конфлікту, формування сприятливого 
соціально-психологічного клімату в організації 



ЗК19 

Здатність до самостійної професійної діяльності, 
пов’язаної з аналізом, розробленням та 
впровадженням стратегічного та тактичного 
менеджменту, узагальнюючи міжнародний досвід в 
корпоративного управління 

Фахові компетентності спеціальності (ФК) 

ФК01 

Визначати сучасні досягнення міжнародного права 
(публічного та приватного), порівняльного 
законодавства, виявляти в подіях і фактах 
міжнародного життя тенденції та закономірності, 
формулювати їх та визначати пов’язані з ними 
майбутні можливості й ризики. 

ФК02 

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 детальні повідомлення з 
широкого кола питань, викладати свій погляд на 
певну проблему. 

ФК03 

Визначати міжнародно-правову ситуацію, 
використовувати різні джерела безпосередньої й 
опосередкованої інформації для з’ясування потрібних 
обставин і фактів, надання міжнародно-правової 
оцінки подіям міжнародних відносин. 

ФК04 
Застосовувати одержані знання й уміння з 
міжнародних відносин, міжнародного права при 
вирішенні практичних завдань. 

ФК05 

Збирати, обробляти й упорядковувати великий обсяг 
різнорідної інформації про стан міжнародних 
відносин, зовнішньої політики України та інших 
держав, сортувати її за релевантністю поставленій 
задачі, виділяти суттєве. 

ФК06 

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. 

ФК07 

Формулювати концептуальні схеми вирішення 
міжнародно-правових і національно-правових 
проблем, аналізувати правові концепції на предмет 
логічної послідовності та практичної адекватності. 

ФК08 
Використовувати історичні прецеденти, а також свої 
теоретичні знання з міжнародного права для захисту 
своєї точки зору та в інших професійних цілях. 



ФК09 

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. 

ФК10 

Передбачати широкі загальносуспільні наслідки 
укладання міжнародного договору або вчинення іншої 
дії дипломатичного або міжнародно-правового 
характеру, ухвалення внутрішньодержавних 
нормативно-правових актів тощо. 

ФК11 

Складати проекти міжнародного договору та 
пов’язаної документації (закону про ратифікацію, 
пояснювальних записок тощо) українською та 
іноземною мовами, складати процесуальні документи 
для ведення справ у судових органах, тексти 
законопроектів, порівняльних таблиць, 
пояснювальних записок, та іншої супровідної 
документації до законопроектів тощо. 

ФК12 

Представляти інтереси клієнта у судах України та 
третейських судах, утворених за законодавством 
України, а також у міжнародному комерційному 
арбітражі та міжнародних судових установах. 

ФК13 Здійснювати діяльність у дипломатичній та інших 
суміжних до міжнародного співробітництва сферах. 

ФК14 
Виконувати професійний усний та письмовий 
переклад з/на іноземну мову, зокрема, з фахової 
тематики міжнародного співробітництва та права. 

ФК15 Вести формальну та неформальну ділову бесіду у 
сфері міжнародних відносин і зовнішньої політики. 

ФК16 

На високому професійному рівні брати участь у 
фахових дискусіях із міжнародно-правових і 
загальноюридичних питань; поважати опонентів і 
їхню точку зору. 

ФК17 
Доносити до фахівців і нефахівців інформацію, ідеї, 
проблеми, рішення та власний досвід з актуальних 
питань міжнародного права. 

ФК18 Ефективно формувати комунікаційну стратегію. 

ФК19 Демонструвати здатність до подальшого навчання з 
високим рівнем автономності. 

ФК20 
Оцінювати результати власної роботи і нести 
відповідальність за особистий  професійний розвиток. 

ФК21 
Самостійно приймати рішення, бути лідером, нести 
відповідальність за стратегічний розвиток команди. 



7 – Програмні результати навчання (РН) 

ПРН 01 

Здатність користуватися обсягом знань з навчальної 
дисципліни, володіти понятійним апаратом 
юриспруденції, загальнонауковою і правничою 
термінологією. 

ПРН 02 

Здатність складати цілісне уявлення про історичні 
етапи кодифікації міжнародного права прав людини, 
користуватися теоретичним надбанням у своєї 
наукової і практичної діяльності. 

ПРН 03 Здатність аналізувати проблемні питання 
співробітництва держав у галузі захисту прав людини. 

РН 04 Здатність визначати актуальні проблеми міжнародного 
права прав людини. 

ПРН 05 
Здатність прогнозувати напрями процесу кодифікації 
міжнародного права прав людини. 

ПРН 06 
Здатність усвідомлювати роль України у загальному і 
європейському процесі щодо забезпечення 
дотримання та захисту прав людини. 

ПРН 07 

Вміння володіти навичками аналізу порушень 
міжнародно-правових зобов’язань, передбачених 
міжнародними актами про захист прав людини, як 
підстав виникнення міжнародної відповідальності 
держав. 

ПРН 08 
Здатність визначити кваліфікації поведінки держав 
внаслідок порушення ними зобов’язань у сфері 
захисту прав людини. 

ПРН 10 

Вміння демонструвати здатність та готовність 
здійснювати правову експертизу міжнародних та 
національних актів у сфері реалізації міжнародно-
правової відповідальності держав за порушення прав 
людини. 

ПРН 11 

Вміння надавати кваліфіковані юридичні висновки і 
консультації з питань міжнародно-правової 
відповідальності держав за порушення зобов’язань у 
сфері захисту прав людини. 

ПРН 12 Здатність працювати з джерелами і дослідженнями, 
знаходити в них необхідну інформацію. 

ПРН 13 Володіння методикою правового аналізу норм галузі 
права міжнародної відповідальності. 

ПРН 14 Здатність аналізувати положення, які містяться у 
Маракеському пакеті документів. 

ПРН 15 
Здатність досліджувати національне законодавство 
України та іноземних держав на відповідність 
зобов’язанням, визначеним за правом СОТ. 



ПРН 16 

Здатність знаходити опубліковані в Україні джерела з 
питань міжнародного гуманітарного права та 
аналізувати їх тексти й  порівнювати їх норми з 
положеннями національного законодавства. 

ПРН 17 
Вміння оцінювати стан відповідності  чинного 
законодавства України вимогам міжнародного 
гуманітарного права. 

ПРН 18 

Здатність формулювати пропозиції щодо можливого 
подальшого розвитку вітчизняного кримінального та 
кримінально-процесуального законодавства 
відповідно до міжнародних зобов’язань України. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 
Кадрове 
забезпечення 

Наявність у ПВНЗ «Київський міжнародний 
університет» Навчально-наукового інституту 
міжнародних відносин та кафедри міжнародного 
права і порівняльного правознавства, 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, у складі трьох осіб, що мають 
науковий ступінь та вчене звання, з них один доктор 
наук та/або професор;  

- наявність у керівника проектної групи (гаранта 
освітньої програми) наукового ступеня, а також стажу 
науково-педагогічної та/або наукової роботи не менш 
як 10 років; 

- наявність групи забезпечення освітньої 
діяльності, кількість членів якої складається з 
науково-педагогічних або наукових працівників, які 
працюють у закладі освіти за основним місцем роботи 
та мають кваліфікацію відповідно до спеціальності і 
які не входять (входили) до жодної групи 
забезпечення такого або іншого закладу вищої освіти 
в поточному семестрі; 

- частка тих, хто має науковий ступінь та/або 
вчене звання не менше 60%;  

- частка тих, хто має науковий ступінь доктора 
наук та/або вчене звання професора не менше 20%. 

Науково-педагогічні та наукові працівники, які 
здійснюють освітній процес, мають стаж науково-
педагогічної діяльності понад два роки та рівень 
наукової та професійної активності, який 
засвідчується виконанням не менше чотирьох видів та 
результатів (підпункти 1-18 пункту 30 Ліцензійних 
умов). 



Наявність трудових договорів (контрактів) з усіма 
науково-педагогічними працівниками та наказів про 
прийняття їх на роботу. 

Матеріально-
технічне 
забезпечення  

Забезпеченість приміщеннями для проведення 
навчальних занять та контрольних заходів;  

Забезпеченість мультимедійним обладнанням для 
одночасного використання в навчальних аудиторіях 
не менше 30% аудиторій;  

Наявність соціально-побутової інфраструктури: 
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 

Забезпеченість комп’ютерними робочими 
місцями, спеціалізованими кабінетами, 
комп’ютерними лабораторіями, зокрема, судова 
аудиторія, криміналістичний полігон, лінгафонний 
кабінет, центр міжнародного права, лінгафонний 
кабінет, лабораторія експериментальної психології та 
педагогіки та іншими, необхідними для виконання 
навчальних планів. 

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); розробленню 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. 

Інформаційне та 
навчально-
методичне 
забезпечення 

Нормативне забезпечення здійснюється Законом 
України «Про вищу освіту», стандартами вищої освіти 
(державними, галузевими та вузівськими), іншими 
нормативними актами Міністерства освіти і науки 
України та вищого навчального закладу. 
Інформаційне забезпечення здійснюється 
навчальними книгами (підручниками, навчальними 
посібниками тощо) та електронними ресурсами. 
Методичне забезпечення реалізується обов’язковим 
супроводженням навчальної діяльності студентів 
певними методичними матеріалами. 



9 – Академічна мобільність 
Національна 
кредитна 
мобільність 

Можливості для отримання знань за проектами з 
національної кредитної мобільності. Студенти-
учасники національної кредитної мобільності  мають 
можливості вивчати певні курси за межами власного 
університету. 

Міжнародна 
кредитна 
мобільність 

можливості для співпраці з європейськими 
університетами задля організації взаємного обміну 
студентами, викладачами та адміністративним 
персоналом за проектами з міжнародної кредитної 
мобільності. Студенти-учасники кредитної 
мобільності  обов'язково повертаються  і отримують 
диплом КиМУ, а у Додатку до диплома будуть вказані 
курси, які вони вивчали у Європі. 

Навчання 
іноземних 
здобувачів вищої 
освіти 

Прийом на навчання здійснюється відповідно до 
«Правил прийому до Київського міжнародного 
університету» на підставі результатів навчання на 
підготовчому відділенні для іноземних громадян за 
гуманітарним профілем. 

 

2. Перелік компонент освітньо-професійної програми 

та їх логічна послідовність 

2.1  Перелік компонент освітньо-професійної програми (за навчальним 
планом) 

Код н/д Компоненти освітньої програми 
(навчальні дисципліни, курсові 

проекти (роботи), практики, 
кваліфікаційна робота) 

Кількість 
кредитів 

Форма 
підготовки 
контролю 

1 2 3 4 
Дисципліни загальної підготовки 

ЗП.01 Методика викладання у вищій школі 3 Залік 

ЗП.02 Теорія і практика вищої школи 3,5 Залік 

ЗП.03 Наукове спілкування іноземною мовою 12 Залік, 
 Іспит 

ЗП.04 
Методологія та організація наукових 
досліджень з теорії та практики 
міжнародного права 

5 Залік 

Разом:  23,5  
Дисципліни професійної та практичної підготовки 

ПП.01 Міжнародне торговельне право 5 Залік 
ПП.02 Міжнародне судочинство 4,5 Іспит 
ПП.03 Міжнародне кримінальне право 5 Іспит 
ПП.04 Міжнародна та європейська безпека 3,5 Іспит 



ПП.05 Міжнародне право навколишнього 
середовища 3,5 Іспит 

ПП.06 Адвокатура в Україні та правових 
системах інших країн 3,5 Залік 

ПП.07 Міжнародне митне право 3,5 Іспит 
ПП.08 Міжнародний цивільний процес 4,5 Залік 
ПП.09 Право міжнародної відповідальності 3,5 Залік 

ПП.10 Педагогічна (асистентська) практика 3 Залік 

ПП.11 Виконання магістерської роботи 12  

ПП.12 Науково-дослідна практика 12 Залік 

ПП.13 Підсумкова атестація 3  
Разом:   66,5  

Вибіркові дисципліни  

ВПП.01 Права людини в міжнародному праві/ 
Право СОТ 3,5 Залік 

ВПП.02 
Історія міжнародно-правових вчень про 
державу і право/ Правове регулювання 
спільного ринку ЄС 

3 Іспит 

ВПП.03 
Теорія і практика Європейського Суду з 
прав людини/ Міжнародне морське 
торговельне право 

4 Іспит 

ВПП.04 Право збройних конфліктів і Україна/ 
Міжнародне транспортне право 4 Залік 

ВПП.05 
Міжнародне співробітництво в 
кримінальному судочинстві/ 
Міжнародне інвестиційне право 

4 Залік 

ВПП.06 Право розв’язання міжнародних спорів/ 
Енергетична та екологічна безпека 5 Іспит 

ВПП.07 
Актуальні проблеми міжнародного 
публічного права/ Актуальні проблеми 
міжнародного приватного права 

3 Залік 

ВПП.08 
Перекладацька практика (усний 
переклад)/ Перекладацька практика( 
письмовий переклад) 

3,5 Залік 

Разом: 30  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 120 
 

2.2 . Структурно-логічна схема Освітньо-професійної програми 

Структурно-логічна схема освітньої програми підготовки фахівців за 
освітнім рівнем магістр галузі знань 29 – Міжнародні відносини, спеціальності 
293 - Міжнародне право представлена в Додатку 1. Програма має внутрішню 
цілісність і гарантує уникнення дублювання навчальних дисциплін та їх 
елементів. 

 



 
3. Форма атестації здобувача вищої освіти 

Атестація випускника освітньої програми «міжнародне право» 
спеціальності 293 «Міжнародне право» галузі знань 29 «Міжнародні 
відносини» проводиться у формі комплексного кваліфікаційного екзамену, 
підсумкової атестації з англійської мови та практики перекладу та захисту 
магістерської роботи та завершується видачею документа встановленого зразка 
про присудження йому ступеню магістра із присвоєнням кваліфікації: юрист-
міжнародник, референт-перекладач. Атестація здійснюється відкрито і 
публічно. 

 
4. Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 

 
Система забезпечення закладами вищої освіти якості освітньої діяльності 

та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) передбачає 
здійснення таких процедур і заходів:  

 1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;  
 2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;  
 3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення 
результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті університету, на 
інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;  

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-
педагогічних працівників;  

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 
процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою 
програмою;  

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 
управління освітнім процесом;  

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої 
освіти та кваліфікації;  

8) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками 
університету та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і 
забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення 
академічного плагіату;  

9) інших процедур і заходів.  
 

    5. Перспективні напрями розвитку освітньо-професійної програми 
 

       Перспективні пріоритетні напрями реалізації освітньо-професійної 
програми «Міжнародне право»  враховують динаміку змін ринку освітніх 
послуг, потреб абітурієнтів, ринку праці. ОПП передбачає постійний 
моніторинг з метою введення оновлених освітніх компонент професійної 
підготовки, що розвивають ключові компетентності, інтелектуальні та 
академічні навички майбутніх фахівців, відображають вимоги суспільства та 



ринку праці. Постійний моніторинг надає можливість виявити потреби ринку 
праці і внесення змін в ОПП шляхом  введення нових вибіркових 
дисциплін (або спеціалізацій), що узгоджуватимуться з запитами потенційних 
роботодавців. 
 
 
Гарант освітньо-професійної програми О.М. Спектор 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 1 
Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми 

Розподіл за курсами та семестрами 

1 курс 2 курс 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 

Теорія і практика вищої школи   
  

  
  

  
  

  
  Методика викладання фахових дисциплін   

  
  
  

Наукове спілкування іноземною мовою Наукове спілкування іноземною мовою Наукове спілкування іноземною мовою Наукове спілкування іноземною мовою 

  
  

  
  

Методологія та організація наукових і 
міжнародно-правових досліджень з 

теорії та практики міжнародного права 

  
  

  
  

  
  

Актуальні проблеми міжнародного 
публічного права 

  
  

  
  

  
  

Актуальні проблеми міжнародного 
приватного права 

  
  

  
  Міжнародне торговельне право Міжнародне митне право   

  

  Міжнародне транспортне право   
  

  
  

Міжнародне судочинство   
  

  
  Міжнародне кримінальне право 

  
  

  
    

Міжнародне співробітництво в 
кримінальному судочинстві 

  
  

Міжнародне право навколишнього 
середовища 

  
    

Міжнародна та європейська безпека 
  

  
  Енергетична та екологічна безпека 

Адвокатура в Україні та правових 
системах інших країн 

  
  

  
    

Міжнародний цивільний процес       
  



Право міжнародної відповідальності Право збройних конфліктів і Україна   
  Право розв'язання міжнародних спорів 

Права людини в міжнародному праві Теорія і практика Європейського Суду з 
прав людини 

  
  

  
  

Право СОТ   
  

  
  

  
  

Правове регулювання спільного ринку ЄС Міжнародне морське торговельне право   
  Міжнародне інвестиційне право 

Історія міжнародно-правових вчень про 
державу і право 

  
  

  
  

  
  

  
  Педагогічна(асистентська) практика Науково-дослідна практика Науково-дослідна практика 

    
  

Перекладацька практика (усний 
переклад) 

  
  

  
  

  
  

Перекладацька практика (письмовий 
переклад) 

  
  

  
  

  
  Виконання магістерської роботи Виконання магістерської роботи 

 
– Вибіркові дисципліни 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 
Таблиця 1. Матриця відповідності програмних компетентностей освітнім компонентам освітньо-професійної програми 

Загальні 
компетентності 

результатів 
навчання 

Шифр дисциплін за навчальним планом                

ЗП. 01 ЗП.02 ЗП.03 ЗП.04 ПП.01 ПП.02 ПП.03 ПП.04 ПП.05 ПП.06 ПП.07 ПП.08 ПП.09 ПП.10 ПП.11 ПП.12 ПП.13 

ЗК 01 + + + + + + +   + +   + +   + +   
ЗК 02 + +           +         +       + 
ЗК 03         +                         
ЗК 04         + + + + + +   + +         
ЗК 05       +         +   + +     + + + 
ЗК 06             + +   + + + +   + +   
ЗК 07 +       +   +     + +         +   
ЗК 08         +         + +             
ЗК 09           + +     +   + +     +   
ЗК 10                               +   
ЗК 11                                   
ЗК 12 + + + +                       +   
ЗК 13         + +   +                   
ЗК 14       + +   + +   + + + +   + + + 
ЗК 15           + + + + + +   +       + 
ЗК 16 +   +                     +   +   
ЗК 17                           +   +   
ЗК 18   +                       +   +   
ЗК 19                           +   +   
ФК 01         + + + + + + +   +         
ФК 02     +                     +     + 
ФК 03         +   + + + + +   +   + +   
ФК 04 + +   +   + + +   + + + +   + + + 



ФК 05 +     +                     + +   
ФК 06         +     + +   + +       +   
ФК 07 +       + +   +   +   + +   +     
ФК 08           + + + +     +     + +   
ФК 09         +                         
ФК 10             +   +   + +           
ФК 11   +         +     +   +       +   
ФК 12           + +     +   +       +   
ФК 13                   +           +   
ФК 14     +                     +       
ФК 15                           +     + 
ФК 16   +     + + + +   + + +   +   + + 
ФК 17 +     +         + + + + + + +     
ФК 18 +   +                       +     
ФК 19     +   +       +   +     + +   + 
ФК 20                 +         + +   + 
ФК 21                           + + + + 

 

Загальні 
компетентності 

результатів 
навчання 

Шифр дисциплін за навчальним планом                

ВПП.1/1 ВПП.2/1 ВПП.3/1 ВПП.4/1 ВПП.5/1 ВПП.6/1 ВПП.7/1 ВПП.8/1 ВПП.1/2 ВПП.2/2 ВПП.3/2 ВПП.4/2 ВПП.5/2 ВПП.6/2 ВПП.7/2 ВПП.8/2 

ЗК 01 +   +       + + +     + +   + + 
ЗК 02   +   +   + +       + +   +     
ЗК 03   +   +   +       + + + +       
ЗК 04     + + + + +           + +     
ЗК 05 + +               + +           
ЗК 06 +   + + + + +   +   + +   +     



ЗК 07                   +     +       
ЗК 08                 + +   + +       
ЗК 09                             +   
ЗК 10                               + 
ЗК 11                                 
ЗК 12               +                 
ЗК 13                   +     +       
ЗК 14   + + + + + +   + + + + + + +   
ЗК 15   + +   +   +     + +     + +   
ЗК 16               +               + 
ЗК 17                               + 
ЗК 18               +                 
ЗК 19                                 
ФК 01 + +     +   +       +   + + +   
ФК 02               +               + 
ФК 03   + + + + + +   + + + + + + +   
ФК 04 + + + + + + +   + + + + + + + + 
ФК 05   + + +   + +     + + +     +   
ФК 06 +   + +   + +   +       + +     
ФК 07 +     + + + +         +   +     
ФК 08   +                 +     + +   
ФК 09                             +   
ФК 10             +         +         
ФК 11                               + 
ФК 12     +                       +   
ФК 13                                 
ФК 14               +               + 
ФК 15   + + + + +     + +         +   



ФК 16 +   + + + + +   + + + + + + +   
ФК 17 +     + + + + +       + +     + 
ФК 18               +     +           
ФК 19   + +   +     +   + + + +     + 
ФК 20                                 
ФК 21                                 

 

 

Таблиця 2. Матриця відповідності програмних результатів навчання освітнім компонентам освітньо-професійної програми 

Загальні 
компетентності 

результатів 
навчання 

Шифр дисциплін за навчальним планом                

ЗП. 01 ЗП.02 ЗП.03 ЗП.04 ПП.01 ПП.02 ПП.03 ПП.04 ПП.05 ПП.06 ПП.07 ПП.08 ПП.09 ПП.10 ПП.11 ПП.12 ПП.13 

ПРН 01 + + + + +   + + +   + + +   + + + 
ПРН 02 +                       +   +     
ПРН 03               +   +               
ПРН 04             +     +               
ПРН 05                   +               
ПРН 06               +   +               
ПРН 07   + +     + + +   +             + 
ПРН 08                                 + 
ПРН 09                                 + 
ПРН 10   +   +   +   +   +     +     +   
ПРН 11     +     +   +   +     +     +   
ПРН 12 + + + + + +   + +   + + +   + +   
ПРН 13         +       + + + + + + + + + 
ПРН 14         +           +             
ПРН 15         +           +             



ПРН 16                   +               
ПРН 17                   +               
ПРН 18             +         +           

 

Загальні 
компетентності 

результатів 
навчання 

Шифр дисциплін за навчальним планом                

ВПП.1/1 ВПП.2/1 ВПП.3/1 ВПП.4/1 ВПП.5/1 ВПП.6/1 ВПП.7/1 ВПП.8/1 ВПП.1/2 ВПП.2/2 ВПП.3/2 ВПП.4/2 ВПП.5/2 ВПП.6/2 ВПП.7/2 ВПП.8/2 

ПРН 01 + +   + + + + + + + + + + + + + 
ПРН 02 +   +                           
ПРН 03 +           +                   
ПРН 04 +   + +   + +               +   
ПРН 05 +                               
ПРН 06 +   +                           
ПРН 07 +   + +   +                 +   
ПРН 08 +                           +   
ПРН 09 +                           +   
ПРН 10 +   +                           
ПРН 11 +   +                           
ПРН 12 + + + + + + + + + + + + + + + + 
ПРН 13       + + + +         + +       
ПРН 14                 + + +           
ПРН 15                 + + +           
ПРН 16                             +   
ПРН 17                             +   
ПРН 18         +                       
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