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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до навчального плану 

                                                                                

Код та найменування спеціальності   293 Міжнародне право  

 

Рівень вищої освіти  перший (бакалаврський) 

 

Спеціалізація “Муніципальна дипломатія”,“Правове регулювання 

міжнародних економічних відносин” 

 

Освітня програма  освітньо-професійна програма підготовки бакалавра з 

міжнародного права 

 

Форма навчання  денна  

 

Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-

накопичувальної системи та строк навчання  240 кредитів ECTS – 3 роки 

10 місяців.  

 

Навчальний план, затверджений Вченою радою протокол від 22.02       

2018 р. №2 

 

Відповідність вимогам стандарту вищої освіти (в разі наявності) з 

урахуванням вимог проекту Стандарту вищої освіти з підготовки 

бакалаврів спеціальності 293 Міжнародне право. 

 

Відповідність вимогам професійного стандарту (в разі наявності) 

стандарт відсутній 

 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання повна 

загальна середня освіта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

І. Цикл загальної підготовки  

ЗК-1 

Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

Здатність аналізувати та оцінувати 

концептуальні підходи до вирішення 

проблем міжнародно-правового 

регулювання міжнародних відносин. 

Уміння аналізувати міжнародне 

право, законодавство України, 

юридичну та економічну практику, 

узагальнювати результати аналізу та 

використовувати їх у професійній 

діяльності. 

Враховувати вплив  політичних, 

дипломатичних, безпекових, 

суспільних, економічних й інших 

чинників у врегулюванні міжнародних 

відносин та розвитку глобальних 

процесів. 

Вміння аналізувати аргументувати 

та приймати рішення про розв’язанні 

складних ситуацій та практичних 

проблем у професійній діяльності . 

Вступ до професії 

ОДФ.1 

Університетські студії 

ОДЗ.1 

Філософські студії 

ОДЗ.3 

Теорія держави і права 

ОДФ.8 

Конфліктологія  

ОДЗ.4 

 

ЗК-2 

Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності. 

 

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. 

Застосовувати одержані знання й 

уміння з міжнародних відносин, 

міжнародного права при вирішенні 

практичних завдань. 

Розуміння принципів міжнародних 

відносин, зовнішньої політики, 

міжнародної безпеки та конфліктів при 

вирішенні практичних завдань, 

застосовуючи знання з міжнародного 

права.  

 

Вступ до професії 

ОДФ.1 

Теорія держави і права 

ОДФ. 8 

Історія держави і права 

ОДФ.9 

Історія міжнародного 

права ОДФ.11 

Міжнародне право 

ОДФ.12 

Римське право 

ОДФ.10 

Навчальна практика 

(ознайомча / без відриву) 

ОП.1 
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ЗК-3 

Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

 

Демонструвати здатність до 

подальшого навчання з високим рівнем 

автономності. 

Критично осмислювати основні 

теорії, принципи, методи і поняття у 

навчанні та у професійній діяльності. 

 

Університетські 

студії 

ОДЗ.02 

Вступ до професії 

ОДФ.1 

Теорія держави і права 

ОДФ. 8 

Історія держави і права 

ОДФ.9 

Історія міжнародного 

права ОДФ.11 

Міжнародне право 

ОДФ.12 

ЗК-4 

Здатність спілкуватися 

державною та 

іноземними мовами як 

усно, так і письмово. 

 

Уміння застосовувати знання 

державної та іноземних мов з метою 

забезпечення ефективності професійної 

комунікації. 

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. 

Уміння здійснювати професійний 

письмовий переклад юридичних 

документів, перекладу наукових робіт 

із галузі знань. 

 

Культура усного і 

писемного мовлення 

(українська) 

ОДФ.2 

Ораторське мистецтво 

ОДФ.3 

Латинська мова 

(юридична фразеологія) 

ОДФ.4 

Перша іноземна мова 

(англійська) 

ОДФ.5 

Теорія і практика 

перекладу першої 

іноземної мови 

ОДФ.6 

Друга іноземна мова 

(французька / німецька) 

ОДФ.7 

Виробнича практика 

(мовна - місцеві і  

державні органи влади; 

підприємства, установи, 

організації різних форм 

власності) 

ОП.4 

ЗК-5 

Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 

  

Використовувати результати 

самостійного пошуку, аналізу та 

синтезу інформації з різних джерел для 

ефективного вирішення спеціальних 

задач професійної діяльності. 

Визначати міжнародно-правову 

ситуацію, використовувати різні 

джерела безпосередньої й 

опосередкованої інформації для 

Вступ до професії 

ОДФ.1 

Інформаційно-

аналітичні студії 

ОДФ.23 

Міжнародне право 

ОДФ.12 

Філософські студії 

ОДЗ.03 
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з’ясування потрібних обставин і фактів, 

надання міжнародно-правової оцінки 

подіям міжнародних відносин. 

Уміння збирати, обробляти й 

упорядковувати та порівнювати 

великий обсяг інформації та знань про 

міжнародно-правове регулювання 

міжнародних відносин, національного 

законодавства країн та реалізацію 

зовнішньої політики України й інших 

країн засобами міжнародного права, 

використовуючи різноманітні джерела 

інформації та права. 

Аналізувати інформацію про 

міжнародні відносини та міжнародно-

правове регулювання цих відносин, 

готувати інформаційні та аналітичні 

документи. 

  

Порівняльне 

конституційне право 

ОДФ.13 

Порівняльне цивільне 

право 

ОДФ.14 

Порівняльне 

кримінальне право та 

порівняльний 

кримінальний процес 

ОДФ.15 

Міжнародне 

гуманітарне право  

ОДФ.18 

 

ЗК-6 

Вміння виявляти, 

ставити та вирішувати 

проблеми. 

 

 

Уміння формулювати 

концептуальні схеми вирішення 

міжнародно-правових і національно-

правових проблем, аналізувати правові 

концепції на предмет логічної 

послідовності та практичної 

адекватності. 

Уміння підбирати оптимальні 

правові форми здійснення міжнародних 

економічних операцій за результатами 

комплексного юридичного й 

економічного аналізу, а також в умовах 

обмеженої інформації. 

Уміння комплексного юридичного 

та (у співпраці з відповідними 

фахівцями) економічного аналізу з 

метою визначення основних 

юридичних і неюридичних, але 

пов’язаних з правовими рамками 

суспільної діяльності. 

Філософські студії 

ОДЗ.03 

Вступ до професії 

ОДФ.1 

Міжнародне право 

ОДФ.12 

Основи міжнародної 

економіки ОДФ.20 

Міжнародне приватне 

право 

ОДФ.17 

Міжнародне економічне 

право 

ОДФ.21 

ЗК-7 

Здатність генерувати 

нові ідеї (креативність). 

 

Здатність підбирати оптимальні 

правові форми здійснення міжнародних 

економічних операцій за результатами 

комплексного юридичного й 

економічного аналізу, а також в умовах 

обмеженої інформації. 

 

Філософські студії 

ОДЗ.03 

Вступ до професії 

ОДФ.1 

Основи міжнародної 

економіки ОДФ.20 

Міжнародне право 

ОДФ.12 

Міжнародне приватне 
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право 

ОДФ.17 

 

ЗК-8 

Здатність працювати 

як автономно, так і у 

команді. 

 

Уміння самостійно 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. 

Уміння організовувати юридичний 

бізнес й інші форми надання 

юридичних послуг, підбирати 

оптимальні форми ведення такого 

бізнесу з урахуванням як найширшого 

кола чинників; залучати клієнтів і 

будувати з ними відносини тривалої 

співпраці; досконале знання 

професійної етики та здатність 

керуватися нею в повсякденній 

діяльності 

Університетські студії 

ОДЗ.02 

Філософські студії 

ОДЗ.03 

Конфліктологія   

ОДЗ.4 

Фізичне виховання 

ОДЗ.05 

ЗК-9 

Здатність працювати в 

міжнародному 

контексті. 

 

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 

Уміння вдосконалювати й практично 

використовувати вузькоспеціалізовані 

знання, вміння та навички із 

конкретних напрямів регулювання у 

міжнародному праві та міжнародному 

приватному праві 

 

Вступ до професії 

ОДФ.1 

Історія міжнародного 

права ОДФ.11 

Міжнародне право 

ОДФ.12 

Основи міжнародної 

економіки ОДФ.20 

Міжнародне приватне 

право 

ОДФ.17 

Порівняльне 

конституційне право 

ОДФ.13 

Порівняльне цивільне 

право та порівняльний 

цивільний процес 

ОДФ.14 

Порівняльне кримінальне 

право і порівняльний 

кримінальний процес 

ОДФ.15 

ЗК-10 

Здатність діяти 

соціально 

Оцінювати результати власної 

роботи і нести відповідальність за  

особистий  професійний розвиток. 

Університетські студії 

ОДЗ.02 

 



 6 

відповідально та 

свідомо. 

Самостійно приймати рішення, бути 

лідером, нести відповідальність за 

командну роботу. 

Демонструвати здатність до 

подальшого навчання з високим рівнем 

автономності. 

Здатність застосовувати теоретичні 

та прикладні знання відповідно до 

принципу захисту прав людини та її 

основоположних свобод   

Філософські студії 

ОДЗ.3 

Механізми захисту прав 

людини  

ОДФ.19 

Конфліктологія 

ОДЗ.4 

 

ІІ. Цикл професійної підготовки  

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. 

Розуміти природу міжнародних 

відносин. Демонструвати знання з 

еволюції міжнародних відносин та 

міжнародного права.  

Знати принципи, форми та способи 

реалізації міжнародних відносин.  

Уміти надати характеристику 

міжнародних акторів та розрізняти їх 

види.  

Розуміти роль міжнародних акторів в 

сучасних міжнародних відносинах та 

міжнародній політиці. 

 

Вступ до професії 

ОДФ.1 

Теорія держави і права 

ОДФ. 8 

Історія міжнародного 

права  ОДФ.11 

Міжнародне право 

ОДФ.12 

Основи міжнародної 

економіки ОДФ.20 

Виробнича практика 

(виконавчі та самоврядні 

органи) 

ОП.2, ОП.3 

Переддипломна 

практика ОП.5 

ФК-2. 

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. 

  

Знання природи та джерел 

зовнішньої політики України. 

Орієнтуватись у підходах до 

формування та здійснення зовнішньої 

політики. Знати принципи організації 

системи зовнішньої політики та 

функціонування інституцій, що 

забезпечують її формування та 

виконання. 

 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. 

Вступ до професії 

ОДФ.1 

Міжнародне право 

ОДФ.12 

Історія міжнародного 

права ОДФ.11 

Європейське право 

ОДФ.22 

Порівняльне 

конституційне право 

ОДФ.13 

Порівняльне цивільне 

право 

ОДФ.14 

Міжнародне 

гуманітарне право 

ОДФ.18 

Механізми захисту прав 
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Уміння використовувати історичні 

прецеденти, а також свої теоретичні 

знання з міжнародного права для 

захисту своєї точки зору та в інших 

професійних цілях.  Уміння розуміти 

особливості міжнародно-правових 

явищ, прогнозувати основні напрямки 

розвитку міжнародного права. 

Знати особливості функціонування 

міжнародних організацій та їх функції  

у міжнародних відносинах та 

міжнародному праві. 

 

людини ОДФ.19 

ФК-3 

Здатність захищати 

національні інтереси 

власної держави за 

допомогою 

міжнародно-правових 

інструментів. 

 

Розуміння національних інтересів 

України виходячи з 

зовнішньоекономічної політики 

України та її державних програм 

розвитку. 

Передбачати широкі 

загальносуспільні наслідки укладання 

міжнародного договору або вчинення 

іншої дії дипломатичного або 

міжнародно-правового характеру, 

ухвалення внутрішньодержавних 

нормативно-правових актів тощо. 

Уміння вести справи при 

застосуванні мирних засобів 

розв’язання міжнародних спорів, 

зокрема в міжнародних арбітражних і 

судових установах; уміння 

представляти інтереси держави у 

міжнародних судових та інших 

установах. 

Здатність приймати юридичні 

рішення і здійснювати юридичні дії у 

точній відповідності з законом. 

 Розуміння механізмів та процедур  

врегулювання  міжнародних спорів за 

участю держави. . 

Міжнародне право 

ОДФ.12 

Міжнародне 

гуманітарне право 

ОДФ.18 

Міжнародно-правові 

механізми захисту прав 

людини 

ОДФ.19 

Міжнародне економічне 

право ОДФ.21 

Міжнародне приватне 

право 

ОДФ.17 

Виробнича практика 

(виконавчі та самоврядні 

органи) 

ОП.2, ОП.3 

Переддипломна 

практика ОП.5 
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ФК-4 

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. 

 

Здатність до проведення самостійних 

наукових досліджень в межах здобутої 

спеціальності з тем, повністю 

нерозроблених або недостатньо 

розроблених у вітчизняній і 

закордонній науці, з залученням 

широкого кола первинних і вторинних 

джерел і підготуванням за 

результатами дослідження якісних 

наукових текстів, придатних до 

опублікування у фахових виданнях. 

Уміння самостійно виявляти та 

формулювати проблеми та питання 

міжнародно-правового характеру, що 

потребують додаткової наукової 

розробки. 

Уміння оформлювати результати 

дослідження у формі, що вимагається 

задачами дослідження, створювати 

якісні наукові тексти (статті, 

повідомлення, тези виступів, доповіді 

тощо), придатні для опублікування в 

фахових виданнях 

Уміння вести наукову дискусію та 

спір, відстоювати власні погляди в 

максимально ефективній, 

переконливій, коректній і тактовній 

формі, інтелектуальна чесність і вміння 

працювати з критикою. 

Історія міжнародного 

права 

ОДФ.11 

Міжнародне право 

ОДФ.12 

Міжнародне приватне 

право  

ОДФ.17 

Порівняльне 

конституційне право 

ОДФ.13 

Порівняльне цивільне 

право та порівняльний 

цивільний процес 

ОДФ.14 

Міжнародне 

економічне право 

ОДФ.21 

Переддипломна 

практика ОП.5 
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ФК-5. 

Уміння здійснювати 

юридичний аналіз та 

юридичну кваліфікацію 

явищ міжнародного 

життя на основі 

міжнародно-правових 

норм. 

  

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 

Демонструвати глибокі 

вузькоспеціалізовані знання та вміння, 

включаючи здатність використовувати 

їх у поєднанні з уміннями та 

навичками, забезпечуваними іншими 

компетенціями, в інтересах клієнтів, із 

конкретних напрямів регулювання 

міжнародним публічним правом. 

Уміння розуміти особливості 

міжнародно-правових явищ, 

прогнозувати основні напрямки 

розвитку міжнародного права. 

 

 

  

Міжнародне право 

ОДФ.12 

Міжнародне 

гуманітарне право 

ОДФ.18 

Європейське право 

ОДФ.22 

Міжнародне 

економічне право 

ОДФ.21 

Виробнича практика 

(виконавчі та самоврядні 

органи) 

ОП.2 

Виробнича практика 

(державні та самоврядні 

органи) 

ОП.3 

Переддипломна 

практика ОП.5 

ФК-6  

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. 

 

Демонструвати глибокі вузько-

спеціалізовані знання та вміння, 

включаючи здатність використовувати 

їх у поєднанні з уміннями та 

навичками, забезпечуваними іншими 

компетенціями, в інтересах клієнтів, із 

конкретних напрямів регулювання 

міжнародним приватним правом, 

правом Європейського Союзу та 

нормами інших юридичних режимів у 

межах Європейського регіону. 

Уміння надавати широкий спектр 

юридичних послуг для міжнародних 

економічних операцій, торгових та 

інвестиційних; проводити комплексний 

юридичний аналіз міжнародних 

економічних проектів, виявляти 

юридичні ризики й пропонувати 

ефективні шляхи їхньої мінімізації; 

підбирати юридично оптимальні шляхи 

ведення міжнародного бізнесу з 

урахуванням також чинників 

комерційного, політичного, 

соціального й іншого не правового 

характеру. 

Міжнародне право 

ОДФ.12 

Міжнародне приватне 

право 

ОДФ.17 

Європейське право 

ОДФ.22 

Порівняльне цивільне 

право та порівняльний 

цивільний процес 

ОДФ.14 

Виробнича практика 

(виконавчі та самоврядні 

органи) 

ОП.2 

Виробнича практика 

(державні та самоврядні 

органи) 

ОП.3 

 

Переддипломна 

практика ОП.5 
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ФК-7  

Здатність до 

юридичного супроводу 

основних видів 

зовнішньоекономічних 

операцій і міжнародної 

економічної взаємодії. 

 

Уміння самостійно забезпечувати 

юридичне представництво інтересів 

клієнта та організовувати надання 

юридичних послуг. 

Уміння організовувати юридичний 

бізнес й інші форми надання 

юридичних послуг, підбирати 

оптимальні форми ведення такого 

бізнесу з урахуванням якнайширшого 

кола чинників; залучати клієнтів і 

будувати з ними відносини тривалої 

співпраці; досконале знання 

професійної етики та здатність 

керуватися нею. 

Застосовувати одержані знання й 

уміння з міжнародного економічного 

права та  міжнародного приватного 

права при вирішенні практичних 

завдань. 

Міжнародне право 

 ОДФ.12 

Міжнародне економічне 

право 

ОДФ.21 

Міжнародне приватне 

право  ОДФ.17 

Основи міжнародної 

економіки ОДФ.20 

Порівняльне цивільне 

правота порівняльний 

цивільний процес 

Виробнича практика 

(виконавчі та самоврядні 

органи) 

ОП.2 

Виробнича практика 

(державні та самоврядні 

органи) 

ОП.3 

Переддипломна 

практика ОП.5 

ФК-8. 

Уміння розробляти 

юридичну позицію в 

інтересах клієнта, а 

також контраргументи 

проти позиції 

опонентів; вести 

дискусію й дебати з 

міжнародно-правових і 

загальноюридичних 

питань. 

 

Здатність вести справи в 

міжнародних судових установах та 

інших міжнародних інституціях, 

загальних і спеціалізованих, з метою 

роз’язання міжнародних спорів, 

захисту інтересів, держави, фізичних і 

юридичних осіб. 

Уміння приймати участь в 

переговірному процесі, пов’язаному з 

регулюванням приватноправових 

відносин і зовнішньоекономічної 

діяльності автономно та  в рамках (у 

тому числі багатонаціональних) 

робочих колективів.  

Представляти інтереси клієнта у 

судах України та третейських судах, 

утворених за законодавством України, 

а також у міжнародному комерційному 

арбітражі та міжнародних судових 

установах. 

Міжнародне приватне 

право ОДФ.17 

Міжнародно-праві 

механізми захисту прав 

людини ОДФ.19 

Порівняльне цивільне 

право та порівняльний 

цивільний процес ОДФ.14 

Виробнича практика 

(виконавчі та самоврядні 

органи) 

ОП.2 

Виробнича практика 

(державні та самоврядні 

органи) 

ОП.3 

Переддипломна 

практика ОП.5 

ФК-9. 

Уміння вести 

дипломатичне та ділове 

листування, працювати 

з міжнародними 

документами: 

Здійснювати діяльність у 

дипломатичній та інших суміжних до 

міжнародного співробітництва сферах. 

Здатність самостійно забезпечувати 

дипломатичне та ділове листування  

державною та іноземними  мовами. 

Міжнародне право 

ОДФ.12 

Основи дипломатії 

ОДФ.16 

Міжнародне 

економічне право 
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договорами, актами 

міжнародних 

організацій тощо, — 

аналізувати їхній 

характер і юридичний 

статус, складати 

проекти й супровідну 

документацію 

українською й 

іноземними мовами. 

 

Уміння працювати з міжнародними 

документами: договорами, актами 

міжнародних організацій. 

Передбачати широкі 

загальносуспільні наслідки укладання 

міжнародного договору або вчинення 

іншої дії дипломатичного або 

міжнародно-правового характеру, 

ухвалення внутрішньодержавних 

нормативно-правових актів тощо. 

Застосовувати одержані знання й 

уміння з міжнародних відносин, 

міжнародного права при вирішенні 

практичних завдань. 

ОДФ.21 

Європейське право 

ОДФ.22 

Виробнича практика 

(виконавчі та самоврядні 

органи) 

ОП.2 

Виробнича практика 

(державні та самоврядні 

органи) 

ОП.3 

Переддипломна 

практика ОП.5 

 

ФК-10. 

Уміння дотримуватися 

основних норм 

дипломатичного та 

ділового етикету, 

здатність враховувати 

фундаментальні 

особливості культури та 

менталітету 

представників 

іноземних держав. 

 

Знати і дотримуватись 

дипломатичного етикету, враховувати 

особливості культури та менталітету 

представників іноземних держав. 

Уміння вести формальну та 

неформальну ділову бесіду у сфері 

міжнародних відносин і зовнішньої 

політики українською та іноземними 

мовами. 

 

Міжнародне право 

ОДФ.12 

Основи дипломатії 

ОДФ.16 

Європейське право 

ОДФ.22 

Виробнича практика 

(виконавчі та самоврядні 

органи) 

ОП.2 

Виробнича практика 

(державні та самоврядні 

органи) 

ОП.3 

Переддипломна 

практика ОП.5 

 

ФК-11. 

Уміння здійснювати 

ефективну комунікацію 

в мультикультурному 

середовищі 

(українською та 

іноземною мовою). 

 

На високому професійному рівні 

брати участь у фахових дискусіях із 

міжнародно-правових і 

загальноюридичних питань; поважати 

опонентів і їхню точку зору. 

Доносити до фахівців і нефахівців 

інформацію, ідеї, проблеми, рішення та 

власний досвід з актуальних питань 

міжнародного права. 

Вміти ефективно формувати 

комунікаційну стратегію у професійній 

діяльності. 

Вміти застосовувати сучасні 

комунікаційні засоби спілкування. 

Міжнародне право 

ОДФ.12 

Основи дипломатії 

ОДФ.16 

Європейське право 

ОДФ.22 

Інформаційно-

аналітичні студії 

ОДФ.23 

Ораторське мистецтво 

ОДФ.3 

Латинська мова 

(юридична фразеологія) 

ОДФ.4 

Перша іноземна мова 

(англійська) 

ОДФ.5 
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Теорія і практика 

перекладу першої 

іноземної мови 

ОДФ.6 

Друга іноземна мова 

(французька / німецька) 

ОДФ.7 

Виробнича практика 

(мовна - місцеві і  

державні органи влади; 

підприємства, установи, 

організації різних форм 

власності) 

ОП.4 

ФК-12. 

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. 

 

Уміння вдосконалювати й практично 

використовувати вузькоспеціалізовані 

знання, вміння та навички із 

конкретних напрямів регулювання  

Європейського Союзу та нормами 

інших юридичних режимів у межах 

Європейського регіону 

Уміння вдосконалювати й практично 

використовувати вузькоспеціалізовані 

знання, вміння та навички із 

конкретних напрямів регулювання  

Європейського Союзу та нормами 

інших юридичних режимів у межах 

Європейського регіону. 

Європейське право 

ОДФ.22 

Міжнародне право 

ОДФ.12 

Міжнародне приватне 

право 

ОДФ.17 

Міжнародне 

економічне право 

ОДФ.20 

Виробнича практика 

(державні та самоврядні 

органи) 

ОП.3 

Переддипломна 

практика ОП.5 

ФК-13. 

Уміння розуміти 

особливості 

міжнародно-правових 

явищ, прогнозувати 

основні напрям 

розвитку міжнародного 

права 

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. 

Демонструвати знання про природу 

та механізми міжнародних відносин. 

Демонструвати знання та характер 

взаємодії країн та регіонів на 

глобальному, регіональному та 

локальному рівні. 

Розуміти процес опису та 

оцінювання міжнародної ситуації, 

використання різних джерел інформації 

Міжнародне право 

ОДФ.12 

Основи дипломатії 

ОДФ.16 

Міжнародне 

гуманітарне право 

ОДФ.18 

Міжнародне 

економічне право 

ОДФ.21 

Європейське право 

ОДФ.22 

Виробнича практика 

ОП.2, ОП.3 

Переддипломна 

практика ОП.5 
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про міжнародні та 

зовнішньоекономічних події та 

процеси. Розуміння принципів 

міжнародних відносин, зовнішньої 

політики, міжнародної безпеки та 

конфліктів при вирішенні практичних 

завдань. 

Уміння комплексного юридичного 

та (у співпраці з відповідними 

фахівцями) економічного аналізу 

міжнародного комерційного й іншого 

економічного проекту з метою 

визначення основних юридичних і 

неюридичних, але пов’язаних з 

правовими рамками економічної 

діяльності ризиків. 

 

ФК-14. 

Здатність адаптувати 

та використовувати 

міжнародно-правові 

норми та принципи в 

національній правовій 

системі. 

 

 

Здатність орієнтуватись 

міжнародно-правових документах, 

оперативно та точно віднаходити акти 

законодавства, потрібні в професійній 

діяльності. 

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 

Уміння приймати участь в 

переговірному й правотворчому 

процесі (національному та 

міжнародному), пов’язаному з 

регулюванням міжнародних відносин і 

зовнішньоекономічної діяльності в 

рамках (у тому числі 

багатонаціональних) робочих 

колективів. 

Здатність передбачати широкі 

загальносуспільні наслідки укладання 

міжнародного договору або вчинення 

іншої дії дипломатичного або 

міжнародно-правового характеру, 

ухвалення внутрішньодержавних 

нормативно-правових актів тощо. 

Теорія держави і права 

ОДФ.8 

Міжнародне право 

ОДФ.12 

Міжнародне економічне 

право ОДФ.20 

Міжнародне приватне 

право ОДФ.17 

Виробнича практика 

ОП.2, ОП.3 

Переддипломна 

практика ОП.5 
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ДФКС  

Здатність 

використовувати 

міжнародно-правові 

норми та принципи у 

сфері взаємодії 

територіальних громад 

із соціальними 

спільнотами, взаємодії 

органів та посадових 

осіб територіальної 

громади з органами та 

посадовими особами 

державної або 

регіональної, з 

відповідними 

структурами суміжних 

територіальних громад, 

а також з 

міжнародними 

інститутами, взаємодії 

громади з органами і 

посадовими особами 

місцевого 

самоврядування. 

Здатність забезпечувати 

юридичний супровід 

основних видів 

зовнішньоекономічних 

операцій і міжнародної 

економічної взаємодії  

Визначати оптимальну за заданих 

умов зовнішньополітичну, міжнародно-

правову та національно-правову 

позицію держави. 

Готувати роз’яснення, 

пояснювальні записки та 

обґрунтування у сфері міжнародного 

права та міжнародних відносин. 

Застосовувати міжнародно-правову 

термінологію.  

Здійснювати різні види робіт із 

інформацією іноземною мовою. 

Користуватися базами даних та 

інформаційними ресурсами в галузі. 

 Застосовувати основні сучасні 

міжнародно-правові концепції, 

розроблені українськими вченими. 

Уміння розробляти юридичну 

позицію в інтересах клієнта, визначати 

аргументи  проти позиції опонентів. 

Уміння вести професійну дискусію 

з міжнародно-правових і 

загальноюридичних питань у сфері 

міжнародних економічних відносин, з 

питань захисту навколишнього 

середовища та приватноправових 

відносин, ускладнених іноземним 

елементом. 

Уміння приймати участь в 

переговірному процесі, пов’язаному з 

регулюванням міжнародних 

приватноправових відносин з питань  

інвестування, фінансування, 

міжнародних перевезень та 

зовнішньоекономічної діяльності в 

рамках роботи колективної роботи 

фахівців різних спеціальностей. 

Здатність до юридичного 

супроводу основних видів 

зовнішньоекономічних операцій і 

міжнародної економічної та фінансової  

взаємодії. 

Уміння розробляти та укладати  

правові документи та договори 

(контракти), передбачені національним 

законодавством та міжнародним 

правом, при регулюванні 

Парадипломатія 

ВДС.1.01 

Муніципальне право 

ВДС.1.02 

Місцеве самоврядування 

в Україні 

ВДС.1.03 

Порівняльне 

адміністративне право 

ВДС1.04 

Консульське право 

ВДС.1.05 

Міжнародне трудове 

право ВДС.1.06 

Міжнародне та 

порівняльне міграційне 

право ВДС.1.07 

Правове регулювання 

податків та зборів 

ВДС.1.08 

Порівняльне 

господарське право 

ВДС.2.01 

Правове регулювання 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

ВДС.2.02 

Міжнародне фінансове 

право 

ВДС.2.03 

Правове регулювання 

міжнародних перевезень 

ВДС.2.04 

Митне право 

ВДС.2.05 

Міжнародне екологічне 

право 

ВДС.2.06 

Міжнародний цивільний 

процес та арбітраж 

ВДС.2.07 

Міжнародне 

інвестиційне право 

ВДС.2.08 

Переддипломна 

практика ОП.5 

Виробнича практика зі 
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приватноправових відносин з 

іноземним елементом та здійснені 

зовнішньоекономічної діяльності. 

Уміння застосовувати на практиці 

міжнародно-правові норми при 

врегулюванні господарських 

приватноправових відносин з 

іноземним елементом. 

Уміння застосовувати на практиці 

знання з процедур провадження та 

ведення справ у судах загальної 

юрисдикції, спеціалізованих судах та 

міжнародному комерційному арбітражу 

у справах, ускладнених іноземним 

елементом. 

Здатність застосовувати знання у 

врегулюванні фінансових відносин на 

міжнародному та національному 

рівнях. 

Демонструвати знання у сфері 

правового регулювання митної 

політики держави та міжнародно-

правового регулювання відноси у сфері 

міждержавного співробітництва з 

митних питань. 

 

спеціалізації 

ВП.2.01 

 

   

 

Гарант освітньої програми: 

кандидат юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри міжнародних відносин 

та міжнародного права                                                         Л.О.Тимченко 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


