
Додаток 1. 

Голові комісії з навчально-методичної роботи Вченої ради  

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

Ользі МАРТИНЮК 

гаранта ОП «Міжнародне право» 

Наталії Кирилюк 

 

ОБГРУНТУВАННЯ ПЕРЕГЛЯДУ ОП 

Таблиця пропозицій та результати внесених змін до освітньої програми «Міжнародне право» спеціальності 293 «Міжнародне право)» галузі 

знань 29 «Міжнародні відносини» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

Частина 

ОПП, яка 

оновлюєтьс

я 

Чинна редакція 

ОПП 2020 р. 

Пропозиція змін  

Зміни до ОП 

2020 р. 

Проект 2021 

зацікавлена сторона 

(автор) 
результати розгляду пропозиції 

 

Розробники 

ОП 

Кирилюк Н.В., 

Меленко С.Г, 

Меленко О.В., 

Пацурківський 

П.С. 

Кирилюк Н.В., Меленко С. 

Г., Карвацька С.Б., Маник 

А.З, Чепель О. Д, Шламп 

О., Фойчук В. 

Згідно висновку експертної 

групи, що проводила 

акредитацію 9-11 березня 

та відповідно до 

Положення ЧНУ ім. Ю. 

Федьковича про 

розроблення та реалізацію 

ОП від 27.04.2020, 

згідно рішення кафедри 

Змінено склад робочої групи 

(розробників ОП) 

Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

«Філософія»  

4 кред., іспит 

«Філософія» Згідно висновку експертної 

групи, що проводила 

акредитацію 9-11 березня* 

Перенесено з 2 семестру у 3 семестр без 

зміни кількості кредитів та форми 

підсумкового контролю 

Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

«Історія 

міжнародного 

права» 

6 кред., екзамен 

«Історія міжнародного 

права» 

Згідно висновку експертної 

групи, що проводила 

акредитацію 9-11 березня* 

Зменшено кількість кредитів з 6 до 5 без 

зміни форми підсумкового контролю 



Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

«Вступ до 

міжнародного 

права» 

6,0 кред., екзамен 

«Теорія міжнародних 

відносин» 

6,0 кред., екзамен 

Згідно висновку експертної 

групи, що проводила 

акредитацію 9-11 березня* 

Дисципліну «Вступ до міжнародного 

права» вилучено з циклу обов’язкових 

навчальних дисциплін з подальшим 

включенням у список дисципліни «Теорія 

міжнародних відносин» без зміни 

кількості кредитів та форми підсумкового 

контролю 

Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

«Міжнародне 

право (загальна 

частина)» 

8,0 кред., екзамен 

«Міжнародне право 

(загальна частина)» 

8,0 кред., екзамен 

Згідно висновку експертної 

групи, що проводила 

акредитацію 9-11 березня* 

Перенесено з 1 семестру у2 семестр без 

зміни кількості кредитів та форми 

підсумкового контролю 

Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

«Міжнародне 

право (особлива 

частина)» 

8,0 кред., екзамен 

«Міжнародне право 

(особлива частина)» 

8,0 кред., екзамен 

Згідно висновку експертної 

групи, що проводила 

акредитацію 9-11 березня* 

Перенесено з 2 семестру у 3 семестр без 

зміни кількості кредитів та форми 

підсумкового контролю 

Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

«Конституційне 

право» 

9,0 кред., екзамен  

«Конституційне право» 

5,0 кред., екзамен 

Згідно висновку експертної 

групи, що проводила 

акредитацію 9-11 березня* 

Перенесено з 2 семестру у 1 семестр зі 

зміною кількості кредитів з 9,0 до 5,0 та 

без зміни форми підсумкового контролю  

Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

«Адміністративне 

право та 

адміністративне 

судочинство»  

6,0 кред., екзамен 

«Адміністративне право та 

адміністративне 

судочинство»  

5,0 кред., екзамен 

Згідно висновку експертної 

групи, що проводила 

акредитацію 9-11 березня* 

Перенесено з 3 семестру у 2 семестр зі 

зміною кількості кредитів з 6,0 до 5,0 та 

без зміни форми підсумкового контролю 

Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

«Цивільне право» 

14,0 кред., екзамен 

«Цивільне право» 

9,0 кред., екзамен 

Згідно висновку експертної 

групи, що проводила 

акредитацію 9-11 березня* 

Змінено кількість кредитів з 14,0 до 9,0 

без зміни форми підсумкового контролю 

Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

«Кримінальне 

право» 

12,0 кред., екзамен 

«Кримінальне право» 

9,0 кред., екзамен 

Згідно висновку експертної 

групи, що проводила 

акредитацію 9-11 березня* 

Змінено кількість кредитів з 12,0 до 9,0 

без зміни форми підсумкового контролю 

Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

«Особливості 

переговорного 

процесу» 

3,0 кред., екзамен 

«Теорія та практика 

міжнародних переговорів» 

3,0 кред., екзамен 

Згідно висновку експертної 

групи, що проводила 

акредитацію 9-11 березня* 

Уточнено назву обов’язкового освітнього 

компоненту з подальшим перенесення з 4 

семестру у 3 семестр без зміни кількості 

кредитів та форми підсумкового 



контролю 

Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

«Цивільне 

процесуальне 

право» 

5,0 кред., екзамен 

«Цивільне процесуальне 

право» 

4,0 кред., екзамен 

Згідно висновку експертної 

групи, що проводила 

акредитацію 9-11 березня* 

Змінено кількість кредитів з 5,0 до 4,0 без 

зміни форми підсумкового контролю 

Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

«Міжнародне 

приватне право»  

6,0 кред., екзамен 

«Теорія міжнародного 

приватного права» 

5,0 кред., екзамен 

Міжнародне приватне 

право (особлива частина) 

4,0 кред., екзамен 

 

Згідно висновку експертної 

групи, що проводила 

акредитацію 9-11 березня* 

Здійснено поділ викладання дисципліни 

на окремих 2 блоки: Теорія міжнародного 

приватного права (4 семестр) та 

Міжнародне приватне право (особлива 

частина) (5 семестр) без зміни форми 

підсумкового контролю. 

Такий поділ став можливий завдяки 

вилученню окремих дисциплін з переліку 

обов’язкових освітніх компонентів ОП, 

зміни семестру викладання та подальшою 

систематизацією відповідно до 

врахованих змін. 

 

Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

«Оподаткування в 

країнах 

Європейського 

Союзу/ EU Tax 

Law» 

4,0 кред., екзамен 

«Зобов’язальне право в 

міжнародному приватному 

праві» 

4,0 кред, екзамен  

Згідно висновку експертної 

групи, що проводила 

акредитацію 9-11 березня* 

Дисципліну «Оподаткування в країнах 

Європейського Союзу/ EU Tax Law» 

вилучено з циклу обов’язкових 

навчальних дисциплін з подальшим 

включенням у список дисципліни 

«Зобов’язальне право в міжнародному 

приватному праві» без зміни кількості 

кредитів та форми підсумкового 

контролю 

Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

«International Law 

in Action 

Investigating 

International 

«International Law in Action 

Investigating International 

Crimes» 

4,0 кред., екзамен 

Згідно висновку експертної 

групи, що проводила 

акредитацію 9-11 березня* 

Перенесено з 6 семестру у 5 семестр без 

зміни кількості кредитів та форми 

підсумкового контролю 



Crimes» 

4,0 кред., екзамен 

Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

«Міжнародний 

комерційний 

арбітраж» 

6,0 кред., екзамен 

«Міжнародний 

комерційний арбітраж» 

3,0 кред., екзамен 

Згідно висновку експертної 

групи, що проводила 

акредитацію 9-11 березня* 

Змінено кількість кредитів з 6,0 до 3,0 без 

зміни форми підсумкового контролю 

Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

«Міжнародний 

захист людських 

прав» 

6,0 кред., екзамен 

«Міжнародний захист прав 

людини» 

6,0 кред, екзамен 

Згідно висновку експертної 

групи, що проводила 

акредитацію 9-11 березня* 

Уточнено назву дисципліни без зміни 

кількості кредитів та форми підсумкового 

контролю 

 

Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

Правнича 

аргументація 

4,0 кред., екзамен 

 Згідно висновку експертної 

групи, що проводила 

акредитацію 9-11 березня* 

Дисципліну «Правнича аргументація» 

вилучено з циклу обов’язкових 

навчальних дисциплін з подальшим 

внесенням змін до ОП та 

систематизацією відповідно до 

запропонованих змін 

Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

«Міжнародне 

гуманітарне 

право» 

4,0 кред., екзамен 

«Міжнародне гуманітарне 

право» 

4,0 кред., екзамен 

Згідно висновку експертної 

групи, що проводила 

акредитацію 9-11 березня* 

Перенесено з 7 семестру у 8 семестр без 

зміни кількості кредитів та форми 

підсумкового контролю 

Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

«Право ЄС» 

7,0 кред., екзамен 

«Вступ до Права ЄС» 4,0 

кред., екзамен 

«Право ЄС (особлива 

частина)» 

4,0 кред., екзамен 

Згідно висновку експертної 

групи, що проводила 

акредитацію 9-11 березня* 

Здійснено поділ викладання дисципліни 

на окремих 2 блоки: «Вступ до Права 

ЄС» (6 семестр) та Право ЄС (особлива 

частина) (7 семестр) без зміни форми 

підсумкового контролю. 

Такий поділ став можливий завдяки 

вилученню окремих дисциплін з переліку 

обов’язкових освітніх компонентів ОП, 

зміни семестру викладання та подальшою 

систематизацією відповідно до 

врахованих змін. 

 



Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

«Кримінальне 

процесуальне 

право» 

3,0 кред., екзамен 

«Кримінальне 

процесуальне право» 

3,0 кред., екзамен 

Згідно висновку експертної 

групи, що проводила 

акредитацію 9-11 березня* 

Перенесено з 8 семестру у 6 семестр без 

зміни кількості кредитів та форми 

підсумкового контролю 

Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

«Дипломатичне та 

консульське 

право» 

4,0 кред., екзамен 

«Дипломатичне та 

консульське право» 

4,0 кред., екзамен 

Згідно висновку експертної 

групи, що проводила 

акредитацію 9-11 березня* 

Перенесено з 8 семестру у 7 семестр без 

зміни кількості кредитів та форми 

підсумкового контролю 

Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

 «Теорія права»  

4,0 кред., екзамен 

 

Згідно висновку експертної 

групи, що проводила 

акредитацію 9-11 березня* 

Включено до списку обов’язкових 

освітніх компонентів у зв’язку з 

систематизацією відповідно до 

врахованих змін 

Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

 «Право міжнародних 

договорів» 

4,0 кред., екзамен 

Згідно висновку експертної 

групи, що проводила 

акредитацію 9-11 березня* 

Включено до списку обов’язкових 

освітніх компонентів у зв’язку з 

систематизацією відповідно до 

врахованих змін 

Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

 «International Environmental 

Law» 

3,0 кред., екзамен 

Згідно висновку експертної 

групи, що проводила 

акредитацію 9-11 березня* 

Включено до списку обов’язкових 

освітніх компонентів у зв’язку з 

систематизацією відповідно до 

врахованих змін 

Цикл/рівень НРК України – 7 

рівень, FQ-EHEA – 

перший цикл,  

ЕQF-LLL – 6 

рівень 

НРК України – 6 рівень, 

FQ-EHEA – перший цикл,  

ЕQF-LLL – 6 рівень 

Згідно висновку експертної 

групи, що проводила 

акредитацію 9-11 березня 

2021 року та за рішенням 

кафедри, розробників ОП 

та робочої групи 

 

Змінено рівень відповідно до чинної 

редакції НРК 

Мова(и) 

викладання 

Обов’язкові 

дисципліни – 

українська мова 

Вибіркові 

дисципліни – 

українська мова, 

Обов’язкові дисципліни – 

українська мова, англійська 

мова 

Вибіркові дисципліни – 

українська мова, англійська 

мова 

Студент 1 курсу, розробник 

програми Фойчук Валентин 

Додано англійську мову викладання 

обов’язкових дисциплін 



англійська мова 

Загальні 

компетентно

сті (ЗК) 

ЗК 1 Здатність до 

розуміння 

причинно-

наслідкових 

зв’язків й уміння їх 

використовувати у 

професійній і 

соціальній 

діяльності. 

ЗК 2 Здатність до 

аналітичних та 

управлінських 

здібностей. 

ЗК 3 Здатність 

виявляти актуальні 

проблеми.  

ЗК 4 Здатність  

здійснювати 

теоретичний аналіз 

проблем у сфері 

міжнародного 

права.  

ЗК 5 Здатність 

пропонувати та 

обґрунтовувати 

власну позицію.  

ЗК 6 Володіння 

теоретико-

методологічними 

засадами 

ЗК. 1 Здатність до 

розуміння причинно-

наслідкових зв’язків й 

уміння їх використовувати 

у професійній і соціальній 

діяльності. 

ЗК 2. Здатність виявляти 

актуальні проблеми. 

ЗК 3. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

ЗК 4. Здатність 

пропонувати та 

обґрунтовувати власну 

позицію 

ЗК 5. Здатність реалізувати 

свої права і обов’язки як 

члена суспільства, 

усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного 

демократичного) 

суспільства та необхідність 

його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і 

свобод людини і 

громадянина в Україні. 

ЗК 6. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК 7. Знання основ 

Згідно висновку експертної 

групи, що проводила 

акредитацію 9-11 березня 

2021 року та за рішенням 

кафедри, розробників ОП  

 

Змінено загальні компетентності 



регулювання 

відносин 

інтелектуальної 

власності.  

ЗК 7 Розуміння 

необхідності участі 

в конкурсах та 

грантових і 

стипендіальних 

програмах.  

ЗК 8 Знання основ 

методології, 

техніки і 

організації 

професійної 

діяльності, 

підходів до 

планомірної та 

ефективної 

індивідуальної і 

командної 

діяльності.  

ЗК 9 Здатність до 

критичного аналізу 

та оцінки сучасних 

досягнень у сфері 

права.  

ЗК 10 здатність до 

генерування нових 

ідей при вирішенні 

практичних 

завдань, у тому 

числі в 

методології, техніки і 

організації професійної 

діяльності, підходів до 

планомірної та ефективної 

індивідуальної і командної 

діяльності. 

ЗК 8. Здатність до 

критичного аналізу та 

оцінки сучасних досягнень 

у сфері права. 

ЗК 9. Здатність до 

генерування нових ідей при 

вирішенні практичних 

завдань 

ЗК 10. Здатність 

репрезентувати результати 

власної професійної 

діяльності та 

аргументовано їх 

обстоювати 

ЗК 11. Здатність працювати 

як автономно, так і в 

команді 

ЗК 12. Здатність до 

адаптації та дії в новій 

ситуації, зокрема, в 

міжнародному контексті. 

ЗК 13. Здатність до 

порівняльно-правового 

аналізу. 

ЗК 14. Здатність 

спілкуватися з 

представниками інших 



міждисциплінарни

х областях.  

ЗК 11 Здатність 

репрезентувати 

результати власної 

професійної 

діяльності та 

аргументовано їх 

обстоювати 

професійних груп різного 

рівня (з експертами з інших 

галузей знань). 

Фахові  

компетентно

сті 

спеціальност

і (ФК) 

ФК1. Системне 

розуміння 

історичних етапів 

формування 

правової думки у 

сфері 

міжнародного 

права, вміння 

використовувати 

теоретичну 

спадщину 

минулого у своїй 

власній 

професійній 

діяльності. 

ФК 2. Розуміння 

тенденцій, 

закономірностей, 

факторів і умов 

формування 

юридичної науки, 

у тому числі й у 

сфері 

міжнародного 

ФК 1. Системне розуміння 

історичних етапів 

формування правової думки 

у сфері міжнародного 

права, вміння 

використовувати 

теоретичну спадщину 

минулого у своїй власній 

професійній діяльності. 

ФК 2. Здатність розуміти 

природу, динаміку, 

принципи організації 

міжнародних відносин, 

форми та способи їх 

реалізації; види суб’єктів 

міжнародних відносин, 

їхню роль у сучасних 

міжнародних відносинах і 

міжнародній політиці. 

ФК 3. Знання і розуміння 

ретроспективи формування 

міжнародних інститутів, 

зовнішньополітичних 

структур, правових та 

Згідно висновку експертної 

групи, що проводила 

акредитацію 9-11 березня 

2021 року та за рішенням 

кафедри, розробників ОП  

 

Змінено фахові компетентності 



права, її місця в 

системі соціально-

гуманітарного 

знання, правової 

політики, правової 

культури громадян 

і суспільства в 

цілому. 

ФК 3. Оволодіння 

сучасними 

правовими 

теоріями і 

концепціями та 

здатність до їх 

критичного аналізу 

й оцінки 

ФК 4. Здатність 

застосовувати 

інтелектуальний 

інструментарій, 

понятійно-

категоріальний 

апарат, необхідний 

для формування 

професійної 

позиції правника-

міжнародника. 

ФК 5. Здатність 

аналізувати 

конкретні правові 

явища, ситуації та 

процеси із 

застосуванням 

державних інститутів. 

ФК 4. Здатність 

застосовувати 

інтелектуальний 

інструментарій, понятійно-

категоріальний апарат, 

необхідний для формування 

професійної позиції 

правника-міжнародника. 

ФК 5. Здатність захищати 

національні інтереси 

власної держави за 

допомогою міжнародно-

правових інструментів. 

ФК 6. Здатність планувати 

та здійснювати власну 

професійну діяльність. 

ФК 7. Повага до честі і 

гідності людини як 

найвищої соціальної 

цінності, розуміння їх 

правової природи; знання і 

розуміння міжнародних 

стандартів прав людини, 

закріплених 

універсальними і 

регіональними актами з 

прав людини; міжнародних 

універсальних і 

регіональних, а також 

національних 

інституційних механізмів 

захисту прав людини. 



доступного 

аналітико-

прогностичного 

інструментарію. 

ФК 6. Здатність 

планувати та 

здійснювати 

власну професійну 

діяльність. 

ФК 7. Знання 

Європейської 

конвенції з прав 

людини та 

основоположних 

свобод і 

прецедентної 

практики 

Європейського 

суду з прав 

людини. 

ФК 8. Знання 

стандартів 

європейського 

публічного та 

приватного права. 

ФК 9. Знання 

основ права Ради 

Європи та права 

Європейського 

Союзу. 

ФК 10. 

Поглиблення 

знання засад і 

ФК 8. Здатність 

застосовувати знання засад 

і змісту інститутів 

міжнародного публічного 

права з таких галузей, як: 

право міжнародних 

договорів, право зовнішніх 

зносин, міжнародне 

повітряне право, 

міжнародне морське право, 

міжнародне космічне 

право, право міжнародних 

організацій, міжнародне 

право прав людини, 

міжнародне економічне 

право, міжнародне 

екологічне право, 

міжнародне кримінальне 

право, право міжнародної 

безпеки, міжнародне 

гуманітарне право. 

ФК 9. Знання і розуміння 

європейського права і права 

Європейського Союзу 

ФК 10. Поглиблення знання 

засад і принципів 

національного права, а 

також змісту правових 

інститутів таких 

фундаментальних галузей 

права, як: конституційне 

право, адміністративне 

право, цивільне і цивільне 



принципів 

національного 

права, а також 

змісту правових 

інститутів таких 

фундаментальних 

галузей права, як: 

конституційне 

право, 

адміністративне 

право і 

адміністративне 

процесуальне 

право, цивільне і 

цивільне 

процесуальне 

право; кримінальне 

і кримінальне 

процесуальне 

право. 

ФК 11. Здатність  

визначати належні 

та прийнятні для 

юридичного 

аналізу факти. 

ФК 12. Здатність 

аналізувати 

правові проблеми 

та формувати 

правові позиції. 

ФК 13. Здатність 

застосовувати 

юридичну 

процесуальне право; 

кримінальне і кримінальне 

процесуальне право. 

ФК 11. Здатність 

застосовувати знання засад 

і змісту інститутів 

міжнародного приватного 

права. 

ФК 12. Уміння здійснювати 

юридичний аналіз та 

юридичну кваліфікацію 

явищ міжнародного життя 

на основі міжнародно-

правових норм. 

ФК 13. Здатність 

застосовувати юридичну 

аргументацію.  

ФК 14. Здатність надавати 

юридичні висновки і 

консультації з питань 

міжнародного права, 

національного права 

України та права 

зарубіжних держав; 

визначати юридичні ризики 

зовнішньополітичних або 

зовнішньоекономічних 

ініціатив, встановлювати 

шляхи їхньої мінімізації. 



аргументацію. 

Здатність виявляти 

проблеми 

правового 

регулювання і 

пропонувати 

належні способи і 

процедури їх 

вирішення, 

включаючи 

подолання 

юридичної 

невизначеності 

Програмні 

результати 

навчання 

ПРН 1. 

Демонструвати 

знання та навики, 

набуті у процесі 

навчання та 

професійної 

діяльності, 

включаючи певні 

знання сучасних 

досягнень 

прикладних, 

галузевих та 

міжгалузевих 

юридичних наук, 

здійснювати 

критичне 

осмислення 

основних теорій, 

принципів, методів 

і понять сучасної 

ПРН 1. Здійснювати аналіз 

суспільних процесів у 

контексті аналізованої 

проблеми і демонструвати 

власне бачення шляхів її 

розв’язання. 

ПРН 2. Тлумачити і 

правильно застосовувати 

норми як вітчизняного, так 

і зарубіжного 

матеріального та 

процесуального права; 

ПРН 3. Застосовувати 

набуті теоретичні знання 

для розв’язання практичних 

завдань та змістовно 

інтерпретувати отримані 

результати. 

ПРН 4. Систематизовувати 

й упорядковувати отриману 

Згідно висновку експертної 

групи, що проводила 

акредитацію 9-11 березня 

та відповідно до 

Положення ЧНУ ім. Ю. 

Федьковича про 

розроблення та реалізацію 

ОП від 27.04.2020, 

згідно рішення кафедри та 

розробників ОП  

Змінено програмні результати 



юридичної науки; 

ПРН 2. Тлумачити 

і правильно 

застосовувати 

норми як 

вітчизняного, так і 

зарубіжного 

матеріального та 

процесуального 

права; 

ПРН 3. Вивчати, 

аналізувати й 

оцінювати 

обставини справи, 

у тому числі й 

обтяженої 

іноземним 

елементом; 

ПРН 4. 

Здійснювати 

правильну 

юридичну 

класифікацію; 

ПРН 5. 

Здійснювати 

процесуально-

документальне 

оформлення 

результатів 

розгляду 

юридичної справи, 

іншої юридичної 

документації, у 

інформацію щодо процесів 

і явищ у міжнародному та 

національному праві; 

формулювати висновки і 

розробляти рекомендації з 

урахуванням особливостей 

національного і 

міжнародного права; 

ПРН 5. Обґрунтовувати 

власну думку щодо 

правотворчої та 

правозастосовчої діяльності 

у міжнародному праві. 

ПРН 6. Здійснювати 

порівняльний аналіз 

правових систем, 

оцінювати і аргументувати 

їх недоліки та переваги. 

ПРН 7. Досліджувати 

правові явища та процеси у 

міжнародній сфері на 

основі розуміння категорій, 

законів; виділяючи й 

узагальнюючи тенденції, 

закономірності 

функціонування 

міжнародного права з 

урахуванням причинно-

наслідкових та просторово-

часових зв’язків. 

ПРН 8. Передбачати широкі 

загальносуспільні наслідки 

укладання міжнародного 



тому числі й 

іноземною мовою; 

ПРН 6. Вести 

юридичну 

статистику, 

здійснювати аналіз 

статистичних 

даних як 

вітчизняного, так й 

іноземного 

походження; 

ПРН 

7.Здійснювати 

заходи щодо 

усунення умов і 

причин юридичних 

деліктів у межах 

професійних 

обов’язків; 

ПРН 8. 

Здійснювати 

повноваження 

відповідно до 

компетенції 

правовика-

міжнародника; 

ПРН 9. 

Здійснювати 

контроль за 

реалізацією 

юридичних 

рішень, у тому 

числі й судів 

договору або вчинення 

іншої дії дипломатичного 

або міжнародно-правового 

характеру, прийняття 

внутрішньодержавних 

нормативно-правових актів. 

ПРН 9. Демонструвати 

необхідні знання та 

розуміння сутності й змісту 

основних правових 

інститутів і норм 

фундаментальних галузей 

національного права; 

міжнародного публічного і 

міжнародного приватного 

права; європейського права 

і права Європейського 

Союзу. 

ПРН 10. Готувати проекти 

необхідних актів в рамках 

реалізації норм 

міжнародного і 

національного права 

відповідно до правового 

висновку, зробленого в 

різних правових ситуаціях. 

ПРН 11. Надавати 

консультації щодо 

можливих способів захисту 

прав та інтересів клієнтів на 

національному і 

міжнародному рівнях у 

різних правових ситуаціях. 



іноземної чи 

міжнародної 

юрисдикції; 

ПРН 10. 

Використовувати 

стандартні форми 

та методи 

контролю; 

ПРН 11. 

Застосовувати 

визначені 

юридичні 

процедури 

контролю; 

ПРН 12. 

Здійснювати 

заходи контролю 

відповідно до 

компетенції 

юриста-

міжнародника; 

ПРН 13. 

Розробляти 

пропозиції щодо 

усунення недоліків 

у правовому 

забезпеченні 

діяльності установ, 

підприємств (у 

тому числі й з 

іноземним 

елементом), 

організацій (у тому 

ПРН 12. Пояснювати 

природу та зміст основних 

міжнародно-правових явищ 

і процесів. 

ПРН 13. Вільно 

спілкуватися державною та 

іноземною мовою (з числа 

офіційних мов ЄС та/або 

держав ОЕСР) як усно, так і 

письмово, правильно 

вживаючи правничу 

термінологію 

ПРН 14. Складати проекти 

заяв, скарг та інших 

документів правового 

характеру, у тому числі й у 

сфері міжнародних 

відносин; 

ПРН 15. Доносити до 

фахівців і нефахівців 

інформацію, ідеї, проблеми, 

рішення та власний досвід з 

актуальних питань 

міжнародного права. 

ПРН 16. Належно 

використовувати 

статистичну інформацію, 

отриману з першоджерел та 

вторинних джерел для своєї 

професійної діяльності. 

ПРН 17. Вільно 

використовувати для 

професійної діяльності 



числі й 

міжнародних); 

ПРН 14. 

Забезпечувати 

реалізацію 

Конституції, 

законів України та 

відповідних 

міжнародних 

конвенцій у 

випадку посягань 

на права і свободи, 

честь і гідність 

людини, права 

держави, права 

юридичних осіб, 

об’єднань 

громадян тощо; 

ПРН 

15.Здійснювати 

оперативні 

організаційно-

правові заходи 

щодо забезпечення 

виборчого процесу 

(у тому числі й за 

міжнародними 

стандартами); 

ПРН 16. 

Проводити оцінку 

легітимності 

юридичних 

процедур 

доступні інформаційні 

технології і бази даних 

ПРН 18. Виконувати 

професійні обов’язки 

правовика-міжнародника 

відповідно до принципів 

незалежності, верховенства 

права, законності, 

конфіденційності тощо; 

ПРН 19. Забезпечувати 

реалізацію Конституції, 

законів України та 

відповідних міжнародних 

конвенцій у випадку 

посягань на права і 

свободи, честь і гідність 

людини, права держави, 

права юридичних осіб, 

об’єднань громадян тощо. 

ПРН 20. Здійснювати 

юридичний супровід 

основних видів 

міжнародної співпраці та 

зовнішньоекономічних 

операцій. 



виборчого 

процесу; 

ПРН 17. 

Здійснювати 

легалізацію 

суб’єктів 

господарської та 

підприємницької 

діяльності, 

підприємств, 

установ 

організацій, 

громадських і 

благодійних 

організацій тощо 

(у тому числі й з 

іноземним 

елементом); 

ПРН 18. 

Здійснювати 

юридичне 

оформлення 

суб’єктивних прав 

і фактів; 

ПРН 19. 

Оцінювати на 

основі даних 

статистичної 

звітності, 

бухгалтерського 

обліку та аналізу 

стану локальної 

правотворчості 



ефективність 

локальних 

нормативних актів; 

ПРН 20. 

Проводити 

експертизи 

локального 

нормативного 

акту, у тому числі 

й іноземного 

походження; 

ПРН 21. 

Здійснювати 

організаційно-

технічний супровід 

погодження 

проекту 

локального 

нормативного акту 

та набрання 

локальними 

нормативними 

актами юридичної 

сили нормативного 

акту; 

ПРН 22. 

Здійснювати 

систематизацію 

локальних 

нормативних актів; 

ПРН 23. Надавати 

консультації та 

роз’яснення з 



юридичних питань 

відповідно до 

компетенції 

правника-

міжнародника; 

ПРН 24. Складати 

проекти заяв, скарг 

та інших 

документів 

правового 

характеру, у тому 

числі й у сфері 

міжнародних 

відносин; 

ПРН 25. Надавати 

консультації та 

роз’яснення з 

питань 

нотаріальної 

діяльності та 

вчинення 

нотаріальних дій 

відповідно до 

компетенції 

юриста-

міжнародника; 

ПРН 26. Вести 

діловодство та 

нотаріальний 

архів; 

ПРН 27. 

Забезпечувати 

дотримання вимог 



і стандартів до 

організації праці, 

галузевих 

нормативних актів; 

ПРН 28. 

Впроваджувати у 

професійну 

діяльність нові 

методики і 

науково-технічні 

досягнення; 

ПРН 29. 

Презентувати 

результати власної 

професійної 

діяльності у 

фаховому 

контексті, усно та 

письмово, 

українською, 

англійською та 

німецькою 

(французькою) 

мовами; 

ПРН 30.Вміти 

формувати 

інформаційно-

пошукові, 

реєстраційні та 

статистичні 

документи; 

ПРН 31. 

Використовувати 



оргтехніку, 

документально 

оформляти 

управлінські 

рішення, вести 

кореспонденцію; 

ПРН 32.Надавати 

відповіді на заяви 

та скарги фізичних 

та юридичних осіб; 

ПРН 33. 

Виконувати 

професійні 

обов’язки 

правовика-

міжнародника 

відповідно до 

принципів 

незалежності, 

верховенства 

права, законності, 

конфіденційності 

тощо; 

ПРН 34. Сприяти 

здійсненню ідеї 

правосуддя у 

правовій державі; 

ПРН 

35.Застосовувати і 

виконувати 

правила етики 

юриста 



     

 

*Зміни до ОП «Міжнародне право» внесені відповідно до висновку експертної групи, що проводила акредитацію 9-11 

березня 2021 року, за спільним рішенням кафедри Європейського права та порівняльного правознавства, розробників ОП 

«Міжнародне право», студентів та роботодавців (Протокол № 9 засідання кафедри Європейського права та порівняльного 

правознавства від 9.04. 2021 р.) 
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міжнародному 

праві». 



держав у сучасному 

міжнародному 

праві». 

«Право». 2013.  Вип. 21. Ч. II.  С. 225-230. 

5. Кирилюк Н. В. Международные организации и 

реализация принципа суверенного равенства / Н. В. 

Кирилюк // Закон и жизнь. 2013. Вып. 8/1 (260). С. 58-60. 

6. Кирилюк  Н. В. «Мікродержави» та їх правова рівність 

у сучасному світі/ Н. В. Гринюк // Науковий вісник 

Чернівецького університету: зб. наук, праць. Чернівці, 

2013.  Вип. 682.  С. 54-58. 

7. Kyryliuk N. Practical application of the principle of 

sovereign equality of States by the international organizations 

/ N. Kyryliuk// Науковий вісник Чернівецького 

університету: зб. наук, праць. Чернівці, 2015. Вип. 765.  

С. 50-55. 

8. MALISKA, Marcos Augusto; KYRYLIUK , Nataliia. 

Eugen Ehrlich’s notion about justice and concepts of justice 

in Brazil and Ukraine. RBSD. Revista Brasileira de 
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Сертифікат про 
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стажування. 
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ОП 

від 14.08.2015 р 
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08.03.2019 р. 
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Міжнародної 
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Наукової 

Співпраці» 
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