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1. Загальна інформація 

Ця освітньо-професійна програма розроблена відповідно до п. 17, 19 ч. 1 

ст. 1, ч. 4 ст. 5, ч. 2 ст. 6, ч. 3 ст. 10 Закону України “Про вищу освіту” і 

передбачає підготовку фахівців за першим освітнім ступенем вищої освіти 

бакалавра зі спеціальності 293 Міжнародне право галузі знань 29 Міжнародні 

відносини. 

 

2. Профіль програми 

Профіль програми  

Акронім програми: BDBJ-ІL 

Назва програми: Освітньо-професійна програма «Бакалавр з 

міжнародного права» 

Акредитація програми: Програма акредитована: __________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Обсяг програми: 240 кредитів ЄКТС 

Мова викладання: Українська 

Рівень програми: FQ-EHEA – 1 цикл, QF-LLL – 6 рівень,  

НРК України – 6 рівень 

Рівень вищої освіти: 1 рівень 

Вимоги до зарахування: За конкурсом на основі повної загальної 

середньої освіти за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання знань. 

За результатами вступних випробувань на 

основі здобутого за спорідненою або іншою 

спеціальністю ступеня молодшого бакалавра 

(освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста) 

Форма навчання  Денна, заочна 

Тип програми  диплому: Загальна  одиничний 

2.1. Ціль програми 

 Підготовка висококваліфікованих фахівців, які мають поглиблені 

знання з міжнародного публічного, приватного та європейського 

права і належну кваліфікацію для юридичного аналізу міжнародних 

відносин та ефективної роботи в міжнародному оточенні на засадах 

оволодіння системою компетентностей. 
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2.2. Характеристика програми 

1 Галузь знань  

спеціальність 

29 Міжнародні відносини /  

293 Міжнародне право  

2 Орієнтація 

програми 

Програма зорієнтована на засвоєння 

студентами базових принципів права та 

окремих галузей права, отримання 

поглиблених знань з міжнародного публічного 

права, міжнародного приватного права та 

європейського права, формування здатності до 

юридичного аналізу міжнародних відносин, а 

також здатності ефективно працювати в 

міжнародному оточенні 

3 Особливості 

програми 

Програма передбачає викладання окремих 

дисциплін іноземною мовою 

4 Суміщення з 

навчанням за 

іншими освітніми 

програмами 

Можливе суміщення навчання за іншою 

програмою, яка передбачає здобуття 

освітнього ступеня бакалавра таабо магістра 

за заочною формою навчання 

2.3. Продовження навчання та працевлаштування 

1 Продовження 

навчання 

Бакалавр за спеціальністю 293 Міжнародне 

право може продовжити навчання за 

освітньою програмою підготовки магістрів за 

спеціальністю 293 Міжнародне право, 081 

Право або іншою спорідненою спеціальністю 

2 Працевлаштування Випускники програми мають можливість 

здійснювати діяльність у сфері соціального 

забезпечення на первинних посадах за 

професійними видами робіт передбаченими 

Національним класифікатором України: 

Класифікація видів економічної діяльності, 

затвердженим наказом Держспоживстандарту 

України від 11 жовтня 2010 р. № 457 (з 

наступники змінами): 

69.10 – діяльність у сфері права; 

70.22 – консультування з питань 

комерційної діяльності й керування;  

84.11 – державне управління загального 

характеру; 

84.23 – діяльність у сфері юстиції та 

правосуддя. 
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2.4. Програмні компетентності 

2.4.1. Знання з 

предметної сфери 

▪ не менше двох офіційних мов ООН; 

▪ природи, динаміки, принципів 

організації міжнародних відносин, форм та 

способів їх реалізації, типів та видів 

міжнародних суб’єктів, їх ролі в сучасних 

міжнародних відносинах та міжнародній 

політиці; 

▪ природи та джерел зовнішньої політики 

держави, еволюції підходів до формування та 

здійснення зовнішньої політики, принципів 

організації системи зовнішньої політики та 

функціонування її інститутів; 

▪ специфіки способів та засобів захисту 

національних інтересів власної держави за 

допомогою міжнародно-правових 

інструментів; 

▪ юридичного супроводу основних видів 

зовнішньоекономічних операцій і міжнародної 

економічної взаємодії; 

▪ основ ведення дипломатичного та 

ділового листування, роботи з міжнародними 

документами: договорами, актами 

міжнародних організацій тощо,  

▪ основних норм дипломатичного та 

ділового етикету, фундаментальних 

особливостей культури та менталітету 

представників іноземних держав; 

▪ системи й принципів роботи органів 

зовнішніх зносин України, організації 

зовнішніх зносин іноземних держав;  

▪ різних правових систем — національної, 

міжнародної, європейської, причин їхньої 

множинності, а також механізмів взаємодії;  

▪ загальних характеристик міжнародної 

нормативної системи та місця в ній 

міжнародного права, теоретичних підходів до 

співвідношення національного та 

міжнародного права та практичних засобів 

забезпечення їхньої взаємодії; 

▪ історії становлення й розвитку 
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міжнародного права; 

▪ історії європейської інтеграції, основних 

інституцій Європейського Союзу, системи 

джерел права Європейського Союзу;  

▪ загальнотеоретичних аспектів правової 

науки, теоретичних течій, шкіл, підходів до 

розуміння права, розуміння місця права серед 

інших феноменів соціальної реальності та 

наявних зв’язків між ними;  

▪ правових понять та категорій, 

термінологічної бази юриспруденції у розрізі 

міжнародного права та права Європейського 

Союзу; 

▪ ціннісних засад права та юриспруденції; 

▪ засадничих принципів професійної 

етики юриста у тому числі міжнародних 

принципів розроблених Міжнародною 

асоціацією юристів (International Bar 

Association, IBA); 

▪ соціально-історичних, політичних та 

інших аспектів становлення й розвитку права, 

окремих державно-правових явищ, правових 

систем і традицій, політико-правових учень; 

▪ місця української національної системи 

права і юриспруденції в регіональному (у т.ч. 

європейському) та міжнародному вимірі; 

▪ основних інструментів розбудови 

громадянського суспільства та сучасних 

механізмів забезпечення невідчужуваності та 

непорушності природних та інших прав і 

свобод людини і громадянина; 

▪ базових методів правових досліджень; 

▪ базових принципів взаємодії 

національних систем права та правових систем 

загалом, принципів міжнародного 

співробітництва та механізмів забезпечення і 

захисту прав і свобод його учасників; 

▪ фахових інформаційних ресурсів пошуку 

національних та міжнародних джерел права та 

наукових видань; 

▪ основних технічних, інформаційних, 
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організаційних рішень, необхідних для 

забезпечення фахової діяльності у сфері 

міжнародних відносин; 

▪ форм та напрямів практичної діяльності 

фахівця з міжнародного права у сфері 

юридичного забезпечення міжнародних 

відносин, зовнішньої політики та 

зовнішньоекономічної діяльності. 

2.4.2. Когнітивні уміння 

та навички у галузі 

міжнародного 

права 

▪ уміння демонструвати знання та 

розуміння основних фактів, джерел, 

принципів, доктрин, теорій в галузі 

міжнародного права; 

▪ уміння синтезувати, оцінювати та 

інтерпретувати результати вивчення тем, 

дисциплін, наук та їх підходи при аналізі і 

вирішенні конкретної юридичної ситуації; 

▪ уміння критично оцінювати пропоновані 

рішення, факти, які стосуються конкретної 

ситуації; 

▪ уміння письмово та усно презентувати 

науковий та практично-орієнтований фаховий 

матеріал і аргументи для добре підготовленої 

аудиторії; 

▪ уміння проявляти конкретне, абстрактне 

мислення, працювати швидко, творчо і 

результативно; 

▪ уміння використовувати різні методи 

збору та аналізу інформації у сфері 

міжнародного права; 

▪ уміння до збору, обробки й 

упорядкування великого обсягу різнорідної 

інформації про стан міжнародних відносин, 

зовнішньої політики України та інших держав, 

сортувати її за релевантністю поставленій 

задачі, виділення суттєвого; 

▪ уміння аналізувати практику органів 

євроінтеграційних об’єднань; 

▪ уміння розуміти особливості міжнародно-

правових явищ, прогнозувати основні 

напрямки розвитку міжнародного права; 

▪ здатність адаптувати та використовувати 
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міжнародно-правові норми та принципи в 

національній правовій системі; 

▪ уміння 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 до формулювання концептуальних 

схем вирішення міжнародно-правових і 

національно-правових проблем, аналізу 

правових концепцій на предмет логічної 

послідовності та практичної адекватності; 

▪ уміння до використання історичних 

прецедентів, а також своїх теоретичних знань 

з міжнародного права для захисту своєї точки 

зору та в інших професійних цілях. 

2.4.3. Практичні 

навички у галузі 

міжнародного 

права 

▪ уміння розробляти юридичну позицію в 

інтересах клієнта, а також контраргументи 

проти позиції опонентів; вести дискусію й 

дебати з міжнародно-правових і 

загальноюридичних питань; 

▪ уміння надавати юридичні висновки й 

консультації з питань міжнародного права, 

національного права України та інших держав; 

▪ навички складати проекти міжнародних 

договорів та пов’язаної документації  

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; 

▪ навички представляти інтереси клієнта у 

судах України та третейських судах, 

утворених за законодавством України, а також 

у міжнародному комерційному арбітражі та 

міжнародних судових установах; 

▪ уміння виконувати професійний усний та 

письмовий переклад з/на іноземну мову, 

зокрема, з фахової тематики міжнародного 
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співробітництва та права; 

▪ навички роботи зі значними масивами 

спеціалізованої інформації; 

▪ уміння провести інтерв’ю з клієнтом, 

оцінити його потреби;  

▪ навички виявлення та розв’язання 

різнопланових юридичних конфліктів (в тому 

числі міжнародних);  

▪ навички збору необхідних документів для 

ведення справ клієнтів;  

▪ навички ведення та зберігання 

професійних записів;  

▪ уміння формувати ефективні робочі 

стосунки між індивідами, групами, громадами. 

2.4.4. Загальні уміння та 

навички 

▪ уміння застосовувати поліваріантні 

способи спілкування та налагодження 

стосунків;  

▪ навички дотримання принципів 

професійної та загальної етики; 

▪ уміння працювати з сучасною 

комп'ютерною технікою, навички обробки 

інформації, пошуку інформації в мережі 

Інтернет, зокрема в електронних базах даних;  

▪ навички послідовного, логічного та 

аргументованого викладу власної думки;  

▪ навички самоорганізації, здатність до 

самонавчання та самоуправління;  

▪ навички усної та письмової комунікації, 

що включає належне вживання української 

мови, а також володіння іноземними мовами;  

▪ здатність формувати власні оцінки та 

позиції щодо соціально-правових явищ і подій 

та демонструвати власну життєву позицію; 

▪ навички взаємодії з іншими людьми, 

уміння працювати в групах. 

2.5. Програмні результати навчання 

 ▪ здатність досліджувати ситуації, факти та проблеми у 

світовому соціумі з метою пояснення, прогнозування, та 

регулювання політико-правових процесів; 

▪ здатність демонструвати знання та глибоке розуміння фактів, 

джерел, принципів, доктрин, теорій, механізмів, пов’язаних із 
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явищами та процесами у міжнародному середовищі; 

▪ здатність демонструвати практичні навички застосування норм 

міжнародного, матеріального та процесуального права щодо 

правовідносин у визначених міжнародно-правових ситуаціях; 

▪ уміння здійснювати комплексний аналіз та оцінку правових 

ситуацій з урахуванням юридичних, соціальних, політичних та інших 

факторів; 

▪ здатність здійснювати професійну діяльність на основі етичних 

принципів, дотримання прав людини, сприяння вирішенню проблем; 

▪ здатність самостійно планувати та здійснювати увесь комплекс 

дій, необхідних для фахового надання юридичної послуги; 

▪ здатність до самостійної та групової роботи, отримання 

прийнятного результату в умовах обмеженого часу; 

▪ здатність використовувати та демонструвати результати 

використання необхідних загальних та спеціалізованих програмних 

продуктів за допомогою пошукових систем та баз даних; 

▪ здатність демонструвати на рівні незалежного користувача 

володіння іноземною мовою, включаючи спеціалізовану правничу 

лексику у сфері міжнародного права. 

 

3. Структура програми 

3.1. Загальна характеристика 

Бакалаврська програма зі спеціальності 293 Міжнародне право 

охоплює вивчення низки обов’язкових та вибіркових навчальних дисциплін, 

які покликані забезпечити формування загальних та спеціальних, фахових 

компетентностей випускників, які забезпечують отримання програмних 

результатів навчання. Загальний обсяг обов’язкових навчальних дисциплін 

складає 169,5 кредитів ЄКТС, з яких 81,5 спрямовані на формування знань, 

умінь та навичок за циклом загальної підготовки, 79 – за циклом професійної 

підготовки, 9 – за циклом практичної підготовки. 

Обсяг вибіркових навчальних дисциплін складає 68,5 кредитів ЄКТС, у 

тому числі 15 кредитів ЄКТС за циклом загальної підготовки, 53,5 – за 

циклом професійної підготовки. 

3.2. Структура навчальних компонентів 

3.2.1. Перший рік навчання 

Протягом першого року навчання студенти отримують базові знання у 

галузі міжнародного права, вивчаючи фундаментальні дисципліни 

теоретичного та історичного характеру, а також формують загальне уявлення 

про професійну сферу майбутньої діяльності її етичні, психологічні аспекти. 
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Поряд з цим студентам пропонується розпочати навчання з першої іноземної 

мови (за професійним спрямуванням). Протягом двох семестрів студенти 

мають змогу прослухати 6 вибіркових навчальних дисциплін загальним 

обсягом 19 кредитів ЄКТС. 

3.2.2. Другий рік навчання 

Протягом другого року навчання студенти мають змогу прослухати 

базові фундаментальні галузеві навчальні дисципліни, які дозволять 

сформувати основу фахового мислення, отримати уявлення про термінологію 

та загальні механізми міжнародного права. Крім цього, на додаток 

пропонується 2 вибіркових навчальних дисциплін. На другому році навчання 

здобувачі вищої освіти продовжують вивчати першу іноземну мову (за 

професійним спрямуванням) та мають змогу розпочати вивчення другої 

іноземної мови. Обсяг вибіркової складової на другому році навчання 

складає 6 кредитів ЄКТС. Також студенти проходять навчальну практику в 

органах державної влади та місцевого самоврядування.  

3.2.3. Третій рік навчання 

На третьому році навчання студенти продовжують вивчення блоку 

обов’язкових фундаментальних дисциплін, які дають уявлення про напрями 

міжнародно-правової діяльності та складають основу практичних 

професійних умінь та навичок, першої іноземної мови, а також завершують 

вивчення другої іноземної мови. Також пропонуються до вивчення 

спеціальні курси, які формують окремі компетентності у сфері окремих 

галузей та інститутів міжнародного права. Вибіркова складова на третьому 

році навчання охоплює дисципліни професійної підготовки та складає 16,5 

кредитів ЄКТС. 

3.2.4. Четвертий рік навчання 

Під час четвертого року навчання студенти отримують можливість 

прослухати спеціалізовані дисципліни, які завершують формування базових 

професійних знань, умінь та навичок у сфері міжнародного права, 

завершують вивчення першої іноземної мови (за професійним 

спрямуванням). Крім цього, студентам пропонується низка спеціалізованих 

курсів за вибором. Обсяг вибіркових дисциплін на цьому році навчання 

складає 27 кредитів ЄКТС. Крім цього студентам пропонується навчальна 

практика у державних структурах, органах місцевого самоврядування, 

органах виконавчої влади, що забезпечують реалізацію зовнішньої 

регуляторної політики держави, громадських соціальних організаціях, 

установах, створених Європейським Союзом для фомування політичного 

діалогу між Україною та ЄС, яка дозволяє сформувати базові навички 

професійної діяльності. 
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3.3.  Можливості формування індивідуального навчального плану 

та спеціалізація 

У ході навчання студент повинен продемонструвати здатність бути 

відповідальним за формування особистого академічного розвитку з 

урахуванням вибіркових навчальних дисциплін, визначати власні навчальні 

потреби та персональну структуру навчальної діяльності. 

У зв’язку з цим освітня програма дозволяє студентам починаючи з 

першого року навчання визначати зміст загальної підготовки, а з третього 

курсу – обирати для вивчення дисципліни професійної підготовки. Загальний 

обсяг вибіркових навчальних дисциплін складає 68,5 кредитів ЄКТС, що 

становить 28,5 відсотка загального обсягу підготовки бакалаврів за цією 

програмою.  

Спеціалізація не передбачена. 

 

4. Трансфер кредитів 

При вступі на навчання за цією програмою на основі здобутого за 

спорідненою або іншою спеціальністю ступеня молодшого бакалавра 

(освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) допустимий обсяг 

академічної різниці складає 20 кредитів ЄКТС при зарахуванні на другий або 

третій роки навчання, а при зарахуванні на четвертий рік навчання – 10 

кредитів ЄКТС. 

Навчання за програмою передбачає можливість перезарахування 

кредитів, отриманих при вивчені аналогічних навчальних дисциплін 

(модулів) в інших навчальних закладах за умови відповідності їх загального 

обсягу та змісту не менш, ніж на 75 відсотків та відповідності форм 

контролю. 

 

5. Оцінки, оцінювання та атестація 

Оцінювання знань здобувачів вищої освіти за цією програмою 

здійснюється на основі Положення про організацію освітнього процесу в 

Хмельницькому університеті управління та права, введеного в дію наказом 

ректора університету від 08.07.2016 р. № 359/16 (в редакції від 06.06.2017 р.) 

з урахуванням особливостей, визначених робочими програмами навчальних 

дисциплін. Атестація випускників здійснюється в порядку, визначеному 

Положенням про екзаменаційну комісію Хмельницького університету 

управління та права, затвердженим рішенням Вченої ради Хмельницького 

університету управління та права від 27 листопада 2014 року, протокол № 4 

(з наступними змінами), у вигляді комплексного екзамену з дисциплін 

професійної підготовки. 
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6. Керівник програми 

Лозінська Світлана Володимирівна, доцент кафедри міжнародного та 

європейського права, кандидат юридичних наук, доцент. 

 

7. Дочірні категорії. 

7.1. Відомості про навчальний план 

Відповідно до цієї програми розроблено та затверджено рішенням 

вченої ради Хмельницького університету управління та права від 30 жовтня 

2017 року, протокол № 3 навчальний план. 

Зміст підготовки бакалаврів за спеціальністю 293 Міжнародне право за 

дисциплінами визначено у Таблиці 1. 
 

Таблиця 1. 
 

№ 

зп 
Назва навчальної дисципліни Обсяг 

Перший семестр 

 Обов’язкові дисципліни 20 

1.  Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 5 

2.  Теорія держави і права 4,5 

3.  Фізичне виховання 1,5 

4.  Історія держави і права України та зарубіжних країн 5,5 

5.  Економічна теорія 3,5 

 Дисципліни за вибором студента (3 дисципліни) 10 

1.  
Логіка 

3 
Теорія аргументації 

2.  
Вступ до спеціальності «Міжнародне право» 

4 
Юридична деонтологія та професійна етика 

3.  
Латинська юридична термінологія 

3 
Латинська мова (за професійним спрямуванням) 

Другий семестр 

 Обов’язкові дисципліни 21 

1.  Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 5 

2.  Фізичне виховання 1,5 

3.  Теорія держави і права 4 

4.  Історія міжнародного права 3 

5.  Правничі системи сучасності 4 

6.  Римське право 3,5 

 Дисципліни за вибором студента (3 дисципліни) 9 

1.  
Загальна і професійна психологія 

3 
Основи педагогіки 

2.  
Країнознавство 

3 
Релігієзнавство 
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3.  
Інформатика та обчислювальна техніка 

3 
Інформаційні технології 

Третій семестр 

 Обов’язкові дисципліни 27 

1.  Філософія 3,5 

2.  Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 5 

3.  Друга іноземна мова 5 

4.  Українська мова (за професійним спрямуванням) 3,5 

5.  Фізичне виховання 1,5 

6.  Геополітика 3 

7.  Цивільне право 3 

8.  Кримінальне право 2,5 

 Дисципліни за вибором студента (1 дисципліна) 3 

1.  
Порівняльне конституційне право 

3 
Конституційне право зарубіжних країн 

Четвертий семестр 

 Обов’язкові дисципліни 27 

1. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 5 

2. Друга іноземна мова 5 

3. Українська мова (за професійним спрямуванням) 2 

4. Фізичне виховання 1,5 

5. Цивільне право 3,5 

6. Кримінальне право 4 

7. Інституційне право Європейського Союзу 3 

8. Навчальна практика 3 

 Дисципліни за вибором студента (1 дисципліна) 3 

1.  
Судові системи і порівняльне судове право 

3 
Основи прокурорської діяльності 

П’ятий семестр 

 Обов’язкові дисципліни 27 

1. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 5 

2. Друга іноземна мова 5 

3. Порівняльне адміністративне право  3 

4. Матеріальне право Європейського Союзу 3 

5. Міжнародне публічне право 3,5 

6. Порівняльне трудове та соціальне право  3,5 

7. Порівняльне цивільне право 4 

 Дисципліни за вибором студента (1 дисципліна) 3 

1.  
Міжнародні економічні відносини 

3 
Міжнародний бізнес 

Шостий семестр 

 Обов’язкові дисципліни 16,5 

1. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 5 
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2. Друга іноземна мова 5 

3. Порівняльне цивільне право 3 

4. Порівняльне кримінальне право і процес 3,5 

 Дисципліни за вибором студента (4 дисципліни) 13,5 

1.  
Теорія міжнародних бізнес транзакцій 

4 
Вступ до міжнародного і європейського контрактного права 

2.  
Міжнародне природоресурсне право 

3 
Міжнародне екологічне право 

3.  
Право зовнішніх зносин 

3,5 
Дипломатичне право 

4.  
Міжнародний цивільний процес 

3 
Порівняльний цивільний процес 

Сьомий семестр 

 Обов’язкові дисципліни 12,5 

1. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 5 

2. Міжнародне економічне право 4 

3. Міжнародне приватне право 3,5 

 Дисципліни за вибором студента (5 дисциплін) 17,5 

1.  
Основи охорони праці 

3 
Безпека життєдіяльності 

2.  
Адвокатура в Україні та інших правових системах 

3 
Основи адвокатської діяльності 

3.  
Міжнародно-правові механізми захисту прав людини 

4,5 
Судовий захист прав людини у міжнародному праві 

4.  
Міжнародне фінансове право 

3,5 
Економічне право Європейського Союзу 

5.  

Конвенційний захист приватних прав 

3,5 Захист прав і свобод людини Європейським судом з прав 

людини 

Восьмий семестр 

 Обов’язкові дисципліни 18,5 

1.  Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 5 

2.  Міжнародний комерційний арбітраж 4 

3.  Історія політичних і правових вчень 3,5 

4.  Навчальна практика  6 

 Дисципліни за вибором студента (3 дисципліни) 9,5 

1.  
Міжнародне гуманітарне право 

3,5 
Міжнародне право інтелектуальної власності 

2.  
Право міжнародних організацій 

3 
Правові основи європейської інтеграції 

3.  
Право міжнародної безпеки 

3 
Міжнародне митне право 

 Комплексний екзамен з дисциплін професійної підготовки 2 
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8. Набрання чинності та дія програми 

Програма набирає чинності з моменту її введення в дію наказом ректора 

університету для студентів набору 2018 року. 
 

 

 

 

Гарант освітньої програми, 

доцент кафедри міжнародного  

та європейського права, к.ю.н., доцент         С.В. Лозінська 


