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
Розробники
ОП

Обов’язкові
освітні
компоненти
Обов’язкові
освітні
компоненти

Пропозиція змін
Чинна редакція
ОПП 2020 р.
Кирилюк Н.В.,
Меленко С.Г,
Меленко О.В.,
Пацурківський
П.С.

Зміни до ОП
2020 р.
Проект 2021
Кирилюк Н.В., Меленко С.
Г., Карвацька С.Б., Маник
А.З, Чепель О. Д, Шламп
О., Фойчук В.

«Філософія»
4 кред., іспит

«Філософія»

«Історія
міжнародного
права»
6 кред., екзамен

«Історія міжнародного
права»

зацікавлена сторона
(автор)
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
Згідно висновку експертної
групи, що проводила
акредитацію 9-11 березня*
Згідно висновку експертної
групи, що проводила
акредитацію 9-11 березня*

результати розгляду пропозиції
Змінено склад робочої групи
(розробників ОП)

Перенесено з 2 семестру у 3 семестр без
зміни кількості кредитів та форми
підсумкового контролю
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*

Обов’язкові
освітні
компоненти

«Міжнародне
право (загальна
частина)»
8,0 кред., екзамен
«Міжнародне
право (особлива
частина)»
8,0 кред., екзамен
«Конституційне
право»
9,0 кред., екзамен
«Адміністративне
право та
адміністративне
судочинство»
6,0 кред., екзамен
«Цивільне право»
14,0 кред., екзамен

«Міжнародне право
(загальна частина)»
8,0 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
Перенесено з 1 семестру у2 семестр без
зміни кількості кредитів та форми
підсумкового контролю

«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

«Конституційне право»
5,0 кред., екзамен

Згідно висновку експертної
групи, що проводила
акредитацію 9-11 березня*
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
Перенесено з 3 семестру у 2 семестр зі
зміною кількості кредитів з 6,0 до 5,0 та
без зміни форми підсумкового контролю

Згідно висновку експертної
групи, що проводила
акредитацію 9-11 березня*
Згідно висновку експертної
групи, що проводила
акредитацію 9-11 березня*
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
Обов’язкові
освітні
компоненти
Обов’язкові
освітні
компоненти

Обов’язкові
освітні
компоненти
Обов’язкові
освітні
компоненти
Обов’язкові
освітні
компоненти

«Кримінальне
право»
12,0 кред., екзамен
«Особливості
переговорного
процесу»
3,0 кред., екзамен

«Адміністративне право та
адміністративне
судочинство»
5,0 кред., екзамен
«Цивільне право»
9,0 кред., екзамен
«Кримінальне право»
9,0 кред., екзамен
«Теорія та практика
міжнародних переговорів»
3,0 кред., екзамен

Змінено кількість кредитів з 12,0 до 9,0
без зміни форми підсумкового контролю
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
Обов’язкові
освітні
компоненти

«Цивільне
процесуальне
право»
5,0 кред., екзамен
«Міжнародне
приватне право»
6,0 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

«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.
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
Перенесено з 6 семестру у 5 семестр без
зміни кількості кредитів та форми
підсумкового контролю

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*

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*

Crimes»
4,0 кред., екзамен
Обов’язкові
освітні
компоненти
Обов’язкові
освітні
компоненти
Обов’язкові
освітні
компоненти

Обов’язкові
освітні
компоненти
Обов’язкові
освітні
компоненти

«Міжнародний
комерційний
арбітраж»
6,0 кред., екзамен
«Міжнародний
захист людських
прав»
6,0 кред., екзамен
Правнича
аргументація
4,0 кред., екзамен

«Міжнародне
гуманітарне
право»
4,0 кред., екзамен
«Право ЄС»
7,0 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

«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

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
Перенесено з 7 семестру у 8 семестр без
зміни кількості кредитів та форми
підсумкового контролю

«Міжнародне гуманітарне
право»
4,0 кред., екзамен

Згідно висновку експертної
групи, що проводила
акредитацію 9-11 березня*

«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

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

«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*

Обов’язкові
освітні
компоненти

«Право міжнародних
договорів»
4,0 кред., екзамен

Згідно висновку експертної
групи, що проводила
акредитацію 9-11 березня*

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
Включено до списку обов’язкових
освітніх компонентів у зв’язку з
систематизацією відповідно до
врахованих змін
Включено до списку обов’язкових
освітніх компонентів у зв’язку з
систематизацією відповідно до
врахованих змін
Змінено рівень відповідно до чинної
редакції НРК

Обов’язкові
освітні
компоненти

«Кримінальне
процесуальне
право»
3,0 кред., екзамен
«Дипломатичне та
консульське
право»
4,0 кред., екзамен

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

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
ЗК 1 Здатність до
компетентно розуміння
сті (ЗК)
причиннонаслідкових
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
теоретикометодологічними
засадами

ЗК. 1 Здатність до
розуміння причиннонаслідкових 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

Фахові
компетентно
сті
спеціальност
і (ФК)

міждисциплінарни
х областях.
ЗК 11 Здатність
репрезентувати
результати власної
професійної
діяльності та
аргументовано їх
обстоювати
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

професійних груп різного
рівня (з експертами з інших
галузей знань).

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 соціальногуманітарного
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,
понятійнокатегоріальний
апарат, необхідний
для формування
професійної
позиції правникаміжнародника.
ФК 5. Здатність
аналізувати
конкретні правові
явища, ситуації та
процеси із
застосуванням

державних інститутів.
ФК 4. Здатність
застосовувати
інтелектуальний
інструментарій, понятійнокатегоріальний апарат,
необхідний для формування
професійної позиції
правника-міжнародника.
ФК 5. Здатність захищати
національні інтереси
власної держави за
допомогою міжнародноправових 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
аналітикопрогностичного
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 міжнародноправових 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.

Програмні
результати
навчання

аргументацію.
Здатність виявляти
проблеми
правового
регулювання і
пропонувати
належні способи і
процедури їх
вирішення,
включаючи
подолання
юридичної
невизначеності
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
процесуальнодокументальне
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 причиннонаслідкових та просторовочасових 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
правовикаміжнародника;
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
юристаміжнародника;
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
організаційноправові 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
організаційнотехнічний 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
правникаміжнародника;
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
юристаміжнародника;
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
інформаційнопошукові,
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
правовикаміжнародника
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.)
Гарант ОП, в.о. доцента кафедри
Європейського права та порівняльного правознавства

Наталія Кирилюк

Додаток 2.
Голові комісії з навчально-методичної роботи Вченої ради
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Ользі МАРТИНЮК
гаранта ОП «Міжнародне право»
Наталії КИРИЛЮК
ІНФОРМАЦІЯ
про гаранта та членів проєктної групи освітньої програми «Міжнародне право» спеціальності 293 «Міжнародне право» галузі знань 29
«Міжнародне право» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Прізвище, ім’я,
по батькові
керівника та
членів проектної
групи

Найменування посади,
місце роботи

Керівник проектної групи
ГАРАНТ
Кирилюк
Доцент
кафедри
Наталія
Європейського права та
Василівна
порівняльного
правознавства,
Чернівецький національний
університет
імені
Юрія
Федьковича

Найменування
закладу, який
закінчив викладач,
рік закінчення,
спеціальність,
кваліфікація згідно з
документом про вищу
освіту*

Науковий ступінь,
шифр і
найменування
наукової
спеціальності,
тема дисертації,
вчене звання, за
якою кафедрою
(спеціальністю)
присвоєно

Чернівецький
національний
університет імені Юрія
Федьковича, 2009 рік,
за
спеціальністю
«Правознавство»,
кваліфікація – магістр
права.
Диплом:
РН
№
36767178
від
30.06.2009.

Кандидат
юридичних наук зі
спеціальності
12.00.11
міжнародне право.
Диплом кандидата
юридичних наук ДК
№021606 (Рішення
Атестаційної колегії
Міністерства освіти
і науки України від
16.05.2014)
Тема
дисертації:
«Особливості
реалізації принципу
суверенної рівності

Стаж
науковопедагогічної
та/або
наукової
роботи

10 років

Інформація про наукову діяльність (основні
публікації за напрямом, науково-дослідній роботі,
участь у конференціях і семінарах, робота з
аспірантами та докторантами, керівництво науковою
роботою студентів)

Відомості про
підвищення
кваліфікації
викладача
(найменуванн
я закладу,
вид
документа,
тема, дата
видачі)

Наукові праці, в яких опубліковано основні результати
роботи:
1. Гринюк Н. В. Поняття принципу суверенної рівності
держав у сучасному міжнародному праві / Н. В. Гринюк
// Підприємництво, господарство і право. 2011. № 11
(191). С. 112-114.
2. Гринюк Н. В. Поняття суверенітету у сучасному
міжнародному праві / Н. В. Гринюк // Науковий вісник
Чернівецького університету: зб. наук, праць. Чернівці,
2011. Вип. 559. С. 58-61.
3. Кирилюк Н. В. Суверенна рівність держав: обмеження
з утворенням міжнародних організацій / Н. В. Кирилюк//
Науковий
вісник
Ужгородського
національного
університету. Сер. «Право». 2012. Вип. 20. Ч. II. С. 167169.
4. Кирилюк Н. В. Принцип суверенної рівності держав і
наднаціональність / Н. В. Кирилюк // Науковий вісник
Ужгородського національного університету. Сер.

Стажування за
програмою
Ерасмус
Мундус в
університеті
Саленто,
м.
Лечче, Італія.
30.09.14
–
26.07.15
р.
Тема:
«Особливості
реалізації
принципу
суверенної
рівності держав
у
сучасному
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
Sociologia do Direito, v. 3., n. 3, p. 96-113, set./dez.2016.
9. Кирилюк Н. В. Принцип суверенної рівності держав у
період стародавнього світу та середніх віків/ Н. В.
Кирилюк Підприємництво, господарство і право.2019.№
10 (284). С. 224-228.
10. Кирилюк Н.В.Становлення й розвиток принципу
суверенної рівності держав у період переходу від
класичного до сучасного міжнародного права //
Юридичний бюлетень. 2020. № 13. С. 25-29.
11. Задорожна С.М., Кирилюк Н.В., Маник А.З. Загальні
принципи в класичному міжнародному праві: від
Вестфальського миру до ООН//Юридичний науковий
журнал.2020.№ 4. С. 381-386.
12. Кирилюк Н.В., Задорожна С.М, Маник А.З. Історія
розвитку принципу суверенної рівності держав у період
класичного міжнародного права// Підприємництво,
господарство і право. 2020. № 9. С. 248-253
Опубліковані праці апробаційного характеру:
8. Гринюк Н. В. Відносність поняття суверенітету у
сучасному світі / Н. В. Гринюк // Актуальні проблеми
міжнародних відносин: політичні, правові та економічні
аспекти : зб. матеріалів всеукр. наук.-практ. конф. - Л.:
Львівськ. нац. ун-т імені Івана Франка, 2011. -С . 130-133.
9. Кирилюк Н. В. Поняття та ознаки суверенітету у
міжнародному праві / Н. В. Кирилюк // Проблеми
правотворчості очима науковців : матеріали Міжн. наук.практ. Конф. (м. Одеса, 1-2 листопада 2011 р.) : у 2-х ч. О.: ГО: «Причорноморська фундація права», 2011. - Ч. 1.
- С. 50-52.
10. Гринюк Н. В. Правові рамки реалізації компетенції
Європейського Союзу/Н. В. Гринюк// Сучасні проблеми

Сертифікат про
проходження
стажування.
Наказ: №671ОП
від 14.08.2015 р
Стажування за
програмою
Ерасмус + в
Валенсійськом
у університеті,
м.
Валенсія,
Іспанія.
04.03.2019
08.03.2019 р.
Сертифікат про
проходження
стажування.
Дата
видачі:
08.03.2019
р.
Тема: "KA107
Erasmus+
International
Credit
Mobility:
"Internacionaliz
ar
las
Instituciones de
Educación
Superior
más
allá de
las
fronteras
europeas"
Онлайнстажування,
яке
організоване
Польськоукраїнською
фундацією
«Інститут
Міжнародної
Академічної та
Наукової
Співпраці»
(IIASC, KRS:

Члени проектної
групи
Меленко Сергій
Гаврилович

Завідувач
кафедри
Європейського права та
порівняльного
правознавства. Юридичний
факультет.
Чернівецький
національний університет ім.
Ю.Федьковича,
професор
кафедри
Європейського права та
порівняльного правознавства

Чернівецький
державний університет
імені
Юрія
Федьковича, 1998 рік,
за
спеціальністю
«Правознавство»,
кваліфікація - юрист.
Диплом:
РН №
10627784
від
29.06.1998.

Доктор юридичних
наук
зі
спеціальності
12.00.12 - філософія
права.
Диплом
доктора
наук ДД №003923
(Наказ Міністерства
освіти
і
науки
України № 1502 від
22.12.2014).

24 р.

правового забезпечення державних реформ : матеріали
Міжн. науково-практ. конф., м. Львів, 11 серпня 2012 р. Л.: Західноукр. організація «Центр правничих ініціатив»,
2012. - С. 37-39.
11. Кирилюк Н. В. Особливості взаємодії Європейського
Союзу та держав-членів у сфері застосування права ЄС /
Н. В. Кирилюк // Реформування національного та
міжнародного права : перспективи та сьогодення :
матеріали Міжн. науково-практ. конф. (м. Одеса, 21-22
вересня 2012 р.) : у 2-х ч. - О. : ГО «Причорноморська
фундація права», 2012. - Ч. І,-С. 43-45.
12. Кирилюк Н. В. Договірне обмеження суверенітету
держав при їх вступі до міжнародних організацій / Н. В.
Кирилюк // Людина і закон : публічно-правовий вимір :
матеріали Міжн. науково-практ. конф. (м. Одеса, Україна,
19-20 жовтня 2012 р.) : у 2-х ч. - О. : ГО
«Причорноморська фундація права», 2012. - Ч. І. - С. 4749.
13. Кирилюк Н. В. Співвідношення особливого статусу
постійних членів Ради Безпеки ООН з принципом
суверенної рівності держав / Н. В. Кирилюк // Сучасні
тенденції міжнародних відносин: політика, економіка,
право : зб. матеріалів II щорічної Міжн. науково-практ.
конф. (м. Львів, 11-12 квітня 2013). - Л.: DPI, 2013. - С.
21-25.

0000647929)
спільно
із
Вищим Семінаріумом
Духовним
університету
UKSW
у
Варшаві,
Польща.
10.08.202018.09.2020
Тема:
«Академічна
доброчесність»
Наказ: № 162
від 10.08.2020
р.

1.

Університет
прикладних
наук,
технологій,
бізнесу
і
дизайну
м.
Вісмар
(м.
Вісмар,
Німеччина),
04.02.2018
–
18.02.2018 р.
Наказ № 55ВІД
від
31.01.2018 р.
Тема:
«Юридична
методологія та
освіта».

2.

3.
Тема
дисертації:
«Давньогрецька
філософія права як
світоглядне
джерело української
філософськоправової думки і
права».

4.

Melenko S.H., Paraniuk D.V. Anaximander of Miletus:
the Axiological Expression of Justice / S.H. Melenko,
D.V. Paraniuk // Журнал східноєвропейського права. 2017. - № 44. - С. 11-317 – Режим доступу:
http://easternlaw.com.ua/wpcontent/uploads/2017/10/melenko_paraniuk_44.pdf
Melenko S., Paranyuk D. The Issue of Correlation between
Absolute and Relative Human Rights: LogicalGnosiological Analysis / Serhiy Melenko, Dan Paranyuk //
European Journal of Law and Public Administration,
Volum 5/1. Suceava : Lumen Publishing House, 2018. – S.
37-45.
Melenko S. Transitivity of Cross-border Cooperation
Law / S. Melenko //8-th LUMEN International Scientific
Conference “Rethinking Social Action. Core values in
Practice”, Suceava, Rumania s Cernivtsi, Ukraine.:
LUMEN Media Publishing, UK, 2017. – № 4. – S. 425.
Melenko S., Paranyuk D. The Issue of Correlation
between Absolute and Relative Human Rights: LogicalGnosiological Analysis / S. Melenko, D. Paranyuk //
LUMEN RSACVP 2018 & ESDPAL 2018 Associated

З 09.09.2019 р.
по 23.09.2019. -

Професор кафедри
Європейського
права
та
порівняльного
правознавства.

5.

Атестат професора
12ПР
№010978
(рішення
Атестаційної колегії
Міністерства освіти
і науки України від
29 вересня 2015
року,
протокол
№4/01-П).

6.

7.

Conferences. Suceava, Rumania s Cernivtsi, Ukraine,
2018. – S. 190-193.
Melenko S., Paranyuk D. To the Issue of Determining
the Criteria for Differentiating Human Rights Into
Absolute and Relative / Serhiy Melenko, Dan Paranyuk //
European Journal of Law and Public Administration,
Volum 6/2. Suceava : Lumen Publishing House, 2019. – S.
101-108.
Melenko S., Paranyuk D. APPLICATION OF THE
PRINCIPLE OF GOOD GOVERNANCE IN THE
ACTIVITIES OF THE EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS / Serhiy Melenko, Dan Paranyuk //
European Journal of Law and Public Administration,
Volum 7/2. – Suceava : Lumen Publishing House, 2020.
- S. 64-69.
Melenko S., Bondaruk M., Radchenko L., Levenets A.
Juvenile Justitia and the protection of children’s rights in
Europe: the practice of the European Court of Human
Rights / Serhiy Melenko, Mykola Bondaruk, Liliya
Radchenko, Anzhela Levenets // Cuestiones Políticas,
Volum 39. - No. 68. – Maracaibo: Іnstituto de Estudios
Políticos y Derecho Público "Dr. Humberto J. La Roche
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la
Universidad del Zulia Maracaibo, Venezuela, 2021. S.167-185.

наукове
стажування в
юридичному
факультеті
Вільнюського
університету
(наказ № 580від
від
06.09.2019 р.).
Сертифікат №
TF-2019-09-001
Тема:
Правнича
методологія та
методи
викладання в
Литовському
університеті
для викладачів
університету.

Здійснює керівництво роботою одного аспіранта (Яремчука
В.В.)
Входить до складу редколегій наступних наукових фахових
видань:
1. Наше право: науково-практичний журнал. –
Київ.
2. Європейські перспективи : науковопрактичний журнал. – Київ.
3. Право.ua : науково-практичний журнал. –
Київ.
4. Международный
научный
журнал
«Верховенство права». – Молдова.
Член спеціалізованої вченої ради Д 26.007.01 у
Національній академії внутрішніх справ.
Член Всеукраїнської громадської організації «Українська
асоціації міжнародного права».
Член
Всеукраїнської
громадської
організації
«Всеукраїнська асоціація поліграфологів».
Карвацька
Світлана

Доцент
Європейського

кафедри
права та

Чернівецький
державний

Науковий ступінь –
кандидат

30 р.

1.Карвацька С. Б. Засадничі принципи інтерпретації
права як пізнавального акту. Вісник Південного

Львівський
університет

Богданівна

порівняльного правознавства
Чернівецький національний
університет
імені
Юрія
Федьковича

університет,
Диплом спеціаліста
Чернівецький
державний університет
спеціальність
«Історія»,
НВ № 862289 від 24
червня 1987 року
Диплом спеціаліста
Чернівецький
національний
університет
спеціальність
«Правознавство ЛБ №
ВЕ 000277 від 24
червня 1996 року

юридичних наук
KH
№012576
від 30.10.1996
Доктор юридичних
наук
Спеціальність
12.00.11
міжнародне право.
ДД № 010126
від 24 вересня 2020
року
Тема «Інтерпретація
норм міжнародного
права: теоретичні та
практичні аспекти»
Атестат доцента
12ДЦ
№020127
від 30.10.2008
Рішення
Атестаційної колегії
Міністерства освіти
і науки України

регіонального центру Національної академії правових
наук України. 2018. № 14. C. 16–24. (Журнал включено
до
міжнародної
наукометричної
бази
IndexCopernicusInternational (Республіка Польща).
2.Kaрвацька С. Б. Проблеми інтерпретації Конвенції про
захист прав людини та основоположних свобод 1950 року
в українському законодавстві та судовій практиці:
об’єктивні
та
суб’єктивні
чинники.
Альманах
міжнародного права. 2018. Вип. 19. С. 91–99. Журнал
внесено до науко метричних баз Index Copernicus
International (Польща).
3.Svitlana Karvatska. Object and means as interpretation key
factors in international law. VISEGRAD JOURNAL ON
HUMAN RIGHTS. 2018. № 5 (volume 2). Pp. 37-42.
Наукове
видання
включено
до
міжнародної
наукометричної бази Index Copernicus International
(Республіка Польща).
4.Карвацька
С. Б.
Інтерпретація
права
на
недискримінацію у практиці Європейського Союзу з прав
людини. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції.
Науковий збірник. 2018. Випуск 6. Том 2. С.190-194.
(Журнал включено до міжнародної наукометричної бази
Index Copernicus International (Республіка Польща).
5.Karvatska S. The European Court of Human Rights
Interptetation of Migrants Cases: Basic Doctrinal
Approaches. Право України. 2019. № 6. P. 132–147.
Журнал внесено до наукометричних баз: Ulrichsweb
(Ulrichs Periodical Directory) (США); HeiOnline(США),
Index Copernicus International (Poland)
6.
Karvatska
Svitlana.
INTERPRETATION
VOLKERRECHTLICHER VERTRAGE VON DEN
GERICHTEN DER UKRAINE: OBJEKTIVE PROBLEME
UND SUBJEKTIVE VERFEHLUNGEN. Міжнародний
науковий журнал «Інтернаука». Серія «Юридичні науки».
International scientific journal «Internauka». Series «Juridical
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