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Розділ 2  

«Мета освітньої  

програми» Профілю освіт-

ньо-професійної програми 

зі спеціальності  

293 Міжнародне право 

Загальна мета програми – розвинути у 

магістрів спеціальності 293 Міжнародне 

право професійні навики і уміння в пред-

метній сфері за рахунок поглибленого ро-

зуміння правових явищ і процесів, їх при-

чинно-наслідкових зв’язків, а також забез-

печити їх консультаційну підтримку. 

Загальна мета програми передбачає пі-

дготовку висококваліфікованих конкурен-

тоспроможних фахівців зі знанням інозем-

них мов, які володіють фундаментальними 

знаннями і практичним навичками з між-

народного публічного, приватного, євро-

пейського права та національного права, 

здатні застосовувати отримані знання  в 

наукових дослідженнях та професійній 

діяльності для ефективної роботи в міжна-

родно-правовій сфері, які мають відповідні 

компетенції, зокрема, щодо написання мі-

жнародних проектів, щоби задовольнити 

ринковий попит кадрів у регіоні. 

Проектна група ОПП  

«Міжнародне право» 

спеціальності  

293 Міжнародне право 

Пропонується змінити 

формулювання мети 

освітньо-професійної 

програми, зробивши 

акцент на міжнародно-

правовому спрямуванні 

програми та забезпе-

ченні вивчення здобу-

вачами іноземної мови 



Особливою складовою мети є забезпе-

чення підготовки фахівців, які усвідомлю-

ють свою роль в утвердженні європейсь-

ких демократичних цінностей верховенст-

ва права через захист прав і свобод люди-

ни, а також обізнані у питаннях міжнарод-

но-правового захисту прав людини в умо-

вах сучасних гуманітарних викликів. 

Підрозділ  

«Предметна область (га-

лузь знань, спеціальність, 

спеціалізація (за наявнос-

ті))» Розділу 3 «Характери-

стика освітньої програми» 

Профілю освітньо-

професійної програми  

зі спеціальності 293 Між-

народне право 

Галузь знань: 29 Міжнародні  

відносини. 

Спеціальність: 293 Міжнародне  

право. 

Галузь знань: 29 Міжнародні відноси-

ни. 

Спеціальність: 293 Міжнародне право. 

Теоретичний зміст предметної області:  

 історія розвитку, методи, функції, га-

лузі та інститути міжнародного права; 

правові процеси у сфері міждержавних 

відносин: 

 відносини між державами - двосто-

ронні та багатосторонні, тобто такі, що 

охоплюють міжнародне співтоварист-

во в цілому; 

 відносини між державами та міжнаро-

дними міжурядовими організаціями; 

відносини між державами та державо-

подібними утвореннями; відносини 

між державами та іншими суб'єктами 

міжнародного права і т.д.  

 зміст доктрини, основних теорій і кон-

цепцій міжнародного права; міжнаро-

дно-правові поняття та визначення; 

принципи та норми міжнародного 

права; теоретичні основи правотворчої 

і правозастосовчої діяльності у міжна-

родному праві; 

 відносини між державами та юридич-

ними і фізичними особами; 

 відносини між фізичними та юридич-

ними особами з іноземним елементом; 

 міжнародно-правові поняття та визна-

чення; принципи та норми міжнарод-

Проектна група ОПП  

«Міжнародне право» 

спеціальності  

293 Міжнародне право 

Пропонується внести 

відповідні зміни до 

освітньо-професійної 

програми «Міжнародне 

право» 



ного права;  

 теоретичні основи правотворчої і пра-

возастосовної діяльності у сфері між-

народного права. 

Цілі навчання – підготовка висококва-

ліфікованих фахівців, які мають поглибле-

ні знання з міжнародного публічного, між-

народного приватного та європейського 

права, належну кваліфікацію для юридич-

ного аналізу міжнародних відносин та мі-

жнародного права, а також для ефективної 

роботи в міжнародному середовищі на 

засадах оволодіння системою необхідних 

міжнародно-правових компетентностей.  

Об’єкт вивчення – це система врегу-

льованих міжнародно-правових відносин, 

виникають у процесі здійснення зовніш-

ньополітичної та зовнішньоекономічної 

діяльності органів державної влади та міс-

цевого самоврядування, а також правові 

відносини з іноземним елементом між ор-

ганами державної влади та місцевого са-

моврядування, фізичними та юридичними 

особами різних держав. 

Методи, методики та технології – зага-

льнонаукові, спеціальні приватно-наукові 

методи дослідження міжнародного публі-

чного і міжнародного приватного права, 

методи дослідження європейського права, 

методи дослідження порівняльного право-

знавства, професійні методики і технології, 

застосування яких дозволяє вирішувати 

практичні завдання у міжнародно-правовій 

сфері. 

Інструменти та обладнання: сучасне 

інформаційно-комунікативне обладнання, 

інформаційні ресурси та програмні проду-

кти, що застосовуються в правовій діяль-

ності. 



Підрозділ  

«Орієнтація освітньої про-

грами» Розділу 3 «Харак-

теристика освітньої про-

грами» Профілю освітньо-

професійної програми зі 

спеціальності 293 Міжна-

родне право 

Освітньо-професійна програма. 

Практична (прикладна) складова є 

ключовою (визначальною) при вивченні 

правових процесів і явищ. 

Освітньо-професійна програма. 

Практична (прикладна) складова є 

ключовою (визначальною) при вивченні 

правових процесів і явищ. 

Освітньо-професійна програма другого 

(магістерського) рівня спеціальності 293 

«Міжнародне право» передбачає оволо-

діння:  

 парадигмами, законами, закономірнос-

тями, принципами, історичними пере-

думовами розвитку міжнародного 

права;  

 функціями та формами реалізації між-

народно-правових норм;  

 методами реалізації та оцінки міжна-

родних публічних та приватних відно-

син, а саме:  

 методами здійснення міжнародної дія-

льності, методами прогнозування і 

планування міжнародноправової дія-

льності;  

 методами організації та контролю при 

здійсненні міжнародно-правової дія-

льності у сфері міжнародних відносин;  

 методами оцінки ефективності здійс-

нення міжнародно-правових відносин 

тощо. 

Проектна група ОПП  

«Міжнародне право» 

спеціальності  

293 Міжнародне право 

Пропонується внести 

відповідні зміни до 

освітньо-професійної 

програми  

«Міжнародне право» 

Підрозділ  

«Основний фокус освіт-

ньої програми та спеціалі-

зації» Розділу 3 «Характе-

ристика освітньої програ-

ми» Профілю освітньо-

професійної програми зі 

спеціальності 293 Міжна-

родне право 

Студент отримує повну підтримку в 

процесі його загальної і професійної під-

готовки на другому (магістерському) рівні 

вищої освіти за спеціальністю 293 Міжна-

родне право галузі знань 29 Міжнародні 

відносини. 

Ключові слова: Міжнародне право, 

право, міжнародні відносини. 

Здобувач отримує повну підтримку в 

процесі його загальної та професійної під-

готовки на другому (магістерському) рівні 

вищої освіти за спеціальністю 293 Міжна-

родне право галузі знань 29 Міжнародні 

відносини. 

Акцент робиться на здатності органі-

зовувати й підтримувати комплекс заходів 

щодо формулювання концептуальних 

схем вирішення міжнародно-правових і 

національно-правових проблем держави в 

умовах глобалізаційних процесів, інтегру-

Проектна група ОПП  

«Міжнародне право» 

спеціальності  

293 Міжнародне право 

Пропонується змінити 

редакцію цього під-

розділу освітньо-

професійної програми  

«Міжнародне право» 



вання держави в архітектуру сучасного 

міжнародного правопорядку та європей-

ської інтеграції, динамічного розвитку 

міжнародно-правових норм, з врахуван-

ням сучасних гострих гуманітарних ви-

кликів та існуючих загроз.  

Ключові слова: міжнародне право, мі-

жнародне публічне право, міжнародне 

приватне право, право Європейського со-

юзу, міжнародні норми, міжнародні від-

носини, право, права людини, міжнародне 

гуманітарне право. 

Підрозділ  

«Особливості програми» 

Розділу 3 «Характеристи-

ка освітньої програми» 

Профілю освітньо-

професійної програми зі 

спеціальності 293 Міжна-

родне право 

Більшість зусиль магістра присвячені 

безпосередньо самостійній роботі над ди-

сциплінарною проблематикою та темою 

випускної кваліфікаційної роботи. 

Особливості програми: 

 Освітня програма базується на відро-

дженні та розвитку в сучасних умовах 

наукових положень та концепцій між-

народного права кінця ХІХ - початку 

ХХ ст. видатних представників між-

народно-правової думки, які збагати-

ли скарбницю науки міжнародного 

права – професорів Чернівецького 

університету – Євгена Ерліха (обгрун-

туваня зв'язку концепції «живого пра-

ва» та міжнародного права), Максимі-

ліана Гакмана (дослідження міжнаро-

дного публічного та приватного, ко-

мерційного і вексельного права). 

 Комплексність програми ( 

 Високий рівень практичної підготов-

ки фахівців забезпечується розвине-

ною міжнародною співпрацею в нау-

ковій і освітній сферах. 

 Наступність програми. 

 Практична спрямованість програми. 

 Імплементація в Освітню Програму 

європейських академічних підходів до 

змістового наповнення та методично-

го забезпечення ОП, зокрема, досвіду 

підготовки магістрів академічних пар-

Проектна група ОПП  

«Міжнародне право» 

спеціальності  

293 Міжнародне право 

Пропонується розши-

рити перелік особли-

востей освітньо-

професійної програми  

«Міжнародне право» 



тнерів за Програмою подвійних дип-

ломів – Сучавського університету 

«Штефан чел Маре» (Румунія). 

 Міжнародна академічна мобільність 

осіб, що навчаються за цією програ-

мою.  

 Стажування фахівців, які залучені до 

професійної підготовки здобувачів, у 

провідних європейських та українсь-

ких університетах. 

 Мультифункціональність програмних 

результатів навчання, яка досягається 

внаслідок набуття слухачами ОПП: 

а) теоретичних знань із базових прав-

ничих навчальних модулів та навчальних 

модулів з міжнародного, національного та 

порівняльного права; 

 б) практичних навичок інтерпретації 

та застосування права; умінь ідентифіку-

вати актуальні міжнародно-правові про-

блеми та прогнозувати тенденції розвитку 

міжнародного та європейського права. 

в) можливостей самостійно реалізува-

ти професійний захист прав та надання 

послуг, використовуючи теоретичні знан-

ня з міжнародного та європейського пра-

ва. 

 Студентоцентрична орєнтація про-

грами.    

Підрозділ  

«Академічні права випус-

кників» Розділу 4 «Прида-

тність випускників 

до працевлаштування та 

подальшого навчання» 

Профілю освітньо-

професійної програми зі 

спеціальності 293 Міжна-

родне право 

Можливість навчання за програмою 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої 

освіти. 

Можливість навчання за програмою 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої 

освіти. 

Можливість підвищувати кваліфікацію 

й отримувати додаткову освіту за серти-

фікованими програмами та програмами 

післядипломного навчання. 

Проектна група ОПП  

«Міжнародне право» 

спеціальності  

293 Міжнародне право 

Пропонується змінити 

редакцію цього під-

розділу освітньо-

професійної програми  

«Міжнародне право» 



Підрозділ  

«Викладання та навчан-

ня» Розділу 5 «Викладан-

ня та оцінювання» Профі-

лю освітньо-професійної 

програми зі спеціальності 

293 Міжнародне право 

Базується на активному навчанні прак-

тичного спрямування під час лекцій, прак-

тичних занять, самостійної навчальної і 

дослідницької роботи, вирішення кейсів, 

проходження виробничої практики, інди-

відуального підходу до кожного студента. 

Форма навчання за програмою: денна. 

Навчання в цілому має студентоцент-

роване та проблемно-орієнтоване спряму-

вання. Побудоване на принципах академі-

чної свободи та академічної доброчеснос-

ті. Базується на методиках максимальної 

активізації здобувачів  під час лекцій (у 

тому числі і мультимедійних), практичних 

занять, самостійної навчальної і дослідни-

цької роботи, вирішення кейсів, ділових 

ігор, виконання творчих завдань, підгото-

вки презентацій, рефератів, доповідей і 

повідомлень, опублікування тез та науко-

вих статей, виконання конкурсних робіт, 

проходження виробничої практики, інди-

відуального підходу до кожного студента.  

Викладацький склад, який бере участь 

у викладанні навчальних дисциплін нор-

мативно-варіативної частини змісту на-

вчання (лекції), повинен мати відповідний 

фах за дипломом про вищу освіту, ступінь 

доктора, або кандидата юридичних наук, 

мати вчене звання, або перебувати на по-

саді професора чи доцента відповідної 

кафедри, мати стаж попередньої науково-

педагогічної діяльності не менше трьох 

років. 

Форма навчання за програмою: денна. 

Проектна група ОПП  

«Міжнародне право» 

спеціальності  

293 Міжнародне право 

Пропонується внести 

зазначені зміни освіт-

ньо-професійної про-

грами «Міжнародне 

право» 

Підрозділ  

«Оцінювання» Розділу 5 

«Викладання та оціню-

вання» Профілю освітньо-

професійної програми зі 

спеціальності 293 Міжна-

родне право 

Накопичувальна бально-рейтингова 

система. 

Поточний, модульний, підсумковий 

контроль. 

Оцінювання навчальних досягнень 

здійснюється за 100-бальною (рейтинго-

вою) шкалою ЕКТС (ЕСТS), національ-

ною 4-х бальною шкалою («відмінно», 

«добре», «задовільно», «незадовільно») і 

вербальною («зараховано», «незарахова-

но») системами. Порядок та критерії оці-

нювання оприлюднюються у межах окре-

мих освітніх компонентів (у формі сила-

буса або в іншій подібний спосіб).  

Наявні чіткі та зрозумілі правила про-

ведення контрольних заходів, що є досту-

Проектна група ОПП  

«Міжнародне право» 

спеціальності  

293 Міжнародне право 

Пропонується змінити 

редакцію цього під-

розділу освітньо-

професійної програми  

«Міжнародне право» 



пними для всіх учасників освітнього про-

цесу, які забезпечують об’єктивність ек-

заменаторів, охоплюють процедури запо-

бігання та врегулювання конфлікту інте-

ресів, визначають порядок оскарження 

результатів контрольних заходів і їх по-

вторного проходження. 

Види контролю: поточний, модульний, 

підсумковий, самоконтроль.  

Форми контролю: усне та письмове 

опитування, тестові завдання (у тому чис-

лі комп‘ютерне тестування), підготовка 

рефератів, презентаціій, захист наукових 

проектів, звітів з практик. 

Підрозділ  

«Інтегральна компетент-

ність» Розділу 6 «Програ-

мні компетентності» Про-

філю освітньо-професійної 

програми зі спеціальності 

293 Міжнародне право 

Здатність особи розв’язувати складні 

задачі і проблеми у певній галузі профе-

сійної діяльності або у процесі навчання, 

що передбачає проведення досліджень 

та/або здійснення інновацій та характери-

зується невизначеністю умов і вимог. 

Здатність розв‘язувати складні спеціа-

лізовані задачі та практичні проблеми, 

здійснювати юридичний аналіз питань 

правового характеру у сфері міжнародних 

відносин та відносин з іноземним елемен-

том, або у процесі навчання, що передба-

чає застосування відповідних механізмів 

міжнародно-правового регулювання і ха-

рактеризується комплексністю та неви-

значеністю умов. 

Міжнародний характер Освітньої про-

грами є інтегральним фокусом навчання, 

який зумовлює здатність кожного студен-

та навчатись самостійно та навчати інших. 

Освітня програма має ціннісний ха-

рактер, що грунтується на універсальних 

цінностях прав людини та повазі до куль-

турних релятивних відмінностей. 

Проектна група ОПП  

«Міжнародне право» 

спеціальності  

293 Міжнародне право 

Пропонується змінити 

редакцію цього під-

розділу освітньо-

професійної програми  

«Міжнародне право» 



Підрозділ  

«Загальні компетентності 

(ЗК)» Розділу 6 «Програм-

ні компетентності» Про-

філю освітньо-професійної 

програми зі спеціальності 

293 Міжнародне право 

ЗК 1. Знання і розуміння природи ети-

чних стандартів, у тому числі етичних 

стандартів правничої професії та здатність 

діяти на їх основі. 

ЗК 2. Здатність вчитися, виявляти 

прогалини у власних знаннях і оволодіва-

ти новими знаннями, усвідомлювати не-

обхідність у навчанні протягом усього 

життя. 

ЗК 3. Здатність проявляти добросовіс-

ність, дисциплінованість, пунктуальність 

та відповідальність. 

ЗК 4. Здатність до ініціативності у 

практичній діяльності, уміння оперативно 

реагувати на зміни. 

ЗК 5. Здатність до абстрактного мис-

лення, аналізу та синтезу, генерування 

нових ідей, виявлення та вирішення про-

блем різного рівня складності. 

ЗК 6. Здатність до безперервного та 

актуального навчання. 

ЗК 7. Прагнення до утвердження ака-

демічної доброчесності. 

ЗК 8. Здатність до пошуку, оброблен-

ня та аналізу інформації з різних джерел в 

поєднанні з навичками використання но-

вітніх інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

 

ЗК 1. Знання і розуміння природи ети-

чних стандартів, у тому числі етичних 

стандартів правничої професії та здатність 

діяти на їх основі. 

ЗК 2. Здатність вчитися, виявляти 

прогалини у власних знаннях і оволодіва-

ти новими знаннями, усвідомлювати не-

обхідність у навчанні протягом усього 

життя. 

ЗК 3. Здатність проявляти добросовіс-

ність, дисциплінованість, пунктуальність 

та відповідальність. 

ЗК 4. Здатність до ініціативності у 

практичній діяльності, уміння оперативно 

реагувати на зміни. 

ЗК 5. Здатність до абстрактного мис-

лення, аналізу та синтезу, генерування 

нових ідей, виявлення та вирішення про-

блем різного рівня складності. 

ЗК 6. Здатність до безперервного та 

актуального навчання, розвитку творчого 

мислення, постійного духовного та інте-

лектуального самовдосконалення. 

ЗК 7. Прагнення до утвердження ака-

демічної доброчесності. 

ЗК 8. Здатність засвоювати і реалізо-

вувати наукові та культурні досягнення 

світової цивілізації з поважним ставлен-

ням до різних культур, релігій, прав наро-

дів і людини, ідеї збереження миру. 

ЗК 9. Здатність до пошуку, оброблен-

ня та аналізу інформації з різних джерел в 

поєднанні з навичками використання но-

вітніх інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК 10. Здатність створювати соціаль-

но-економічні стосунки між членами тру-

дового колективу на правовій основі і де-

мократичних засадах, працювати в коман-

ді, бути відповідальним та самокритич-

Науково-методична 

комісія юридичного 

факультету, проектна 

група ОПП «Міжнаро-

дне право» спеціаль-

ності 293 Міжнародне 

право 

Пропонується змінити 

редакцію переліку за-

гальних компетентнос-

тей освітньо-

професійної програми 



ним. 

ЗК 11. Здатність спілкуватися держав-

ною та іноземною мовами на високому 

професійному рівні, включаючи спілку-

вання з представниками інших професій-

них груп.  
ЗК 12. Здатність реалізувати свої пра-

ва і обов’язки як члена суспільства, усві-

домлювати цінності громадянського (ві-

льного демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, вер-

ховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

ЗК 13. Здатність розробляти та управ-

ляти проєктами, працювати в міжнарод-

ному контексті. 

Підрозділ  

«Фахові компетентності 

(ФК)» Розділу 6 «Програ-

мні компетентності» Про-

філю освітньо-професійної 

програми зі спеціальності 

293 Міжнародне право 

ФК 1. Здатність використовувати 

вузькоспеціалізовані знання з конкретних 

напрямів регулювання міжнародним пра-

вом.  

ФК 2. Здатність представляти інтереси 

позивача або відповідача (фізичних, юри-

дичних осіб чи держави) при розгляді 

справ у національних та міжнародних 

арбітражних і судових установах. 

ФК 3. Здатність визначати зміст та 

юридичну природу національних норма-

тивно-правових актів, міжнародних 

договорів та інших міжнародних 

документів. 

ФК 4. Здатності до креативного мис-

лення та аналізу сучасних проблем у сфері 

міжнародного права та європейського 

права. 

ФК 5. Володіння основами усної і 

письмової професійної комунікації рідною 

та іноземною мовами. 

ФК 6. Здатність здійснювати наукові 

дослідження з актуальних питань теорії та 

ФК 1. Здатність використовувати 

вузькоспеціалізовані знання з конкретних 

напрямів регулювання міжнародно-

правових відносин.  

ФК 2. Уміння самостійно здійснювати 

наукові дослідження актуальних проблем 

міжнародного права, готувати наукові 

тексти про проміжні та кінцеві результати 

досліджень, готувати та здійснювати пуб-

лічну апробацію результатів досліджень. 

ФК 3. Здатність представляти інтереси 

позивача, або відповідача (фізичних, юри-

дичних осіб чи держави) при розгляді 

справ у національних та міжнародних ар-

бітражних і судових установах. 

ФК 4. Уміння розробляти юридичну 

позицію в інтересах клієнта, а також 

контраргументи проти позиції опонентів; 

вести дискусію й дебати з міжнародно-

правових і загальноправових питань. 

ФК 5. Здатність визначати зміст та 

юридичну природу національних норма-

тивно-правових актів, міжнародних 

Науково-методична 

комісія юридичного 

факультету, проектна 

група ОПП  

«Міжнародне право» 

спеціальності  

293 Міжнародне право 

Пропонується змінити 

редакцію переліку фа-

хових компетентнос-

тей освітньо-

професійної програми 



практики міжнародного права.  

 ФК 8. Здатність до самонавчання та 

підвищення рівня власної кваліфікації. 

ФК 9. Здатність аналізувати правові 

проблеми та формувати правові позиції. 

 

договорів та інших міжнародно-правових 

документів. 

ФК 6. Здатність аналізувати сучасні 

проблеми у сфері міжнародного права та 

європейського права. 

ФК 7. Уміння надавати юридичні ви-

сновки й консультації з питань міжнарод-

ного права, національного права України 

та інших держав; визначати юридичні ри-

зики тих, або інших зовнішньополітичних, 

або зовнішньоекономічних ініціатив, під-

бирати шляхи їхньої мінімізації. 

ФК 8. Здатність до юридичного су-

проводу основних видів зовнішньоеконо-

мічних операцій та міжнародної економі-

чної взаємодії. 

ФК 9. Знання і розуміння міжнарод-

них стандартів прав людини, міжнародних 

універсальних і регіональних інституцій-

них механізмів захисту прав людини; 

уміння застосовувати правові механізми 

захисту прав людини в національних і 

міжнародних судових органах. 

ФК 10. Здатність вирішувати міжна-

родно-правові питання, пов‘язані із інте-

лектуальною власністю, транснаціональ-

ними корпораціями, акціонерними, автор-

ськими та комерційними відносинами. 

ФК 11. Здатність передбачати широкі 

загальносуспільні наслідки укладання мі-

жнародного договору, або вчинення іншої 

дії дипломатичного або міжнародно-

правового характеру. 

ФК 12. Здатність характеризувати до-

говірний та інституційний механізми пра-

вового регулювання європейської інтегра-

ції; вміння аналізувати процеси уніфікації 

права України з правом Європейського 

Союзу. 

ФК 13. Уміння взаємодіяти з фахівця-



ми відповідних галузей при підборі засо-

бів мінімізації міжнародно-правових ри-

зиків. 

ФК 14. Здатність виконувати профе-

сійний усний та письмовий переклад з/на 

іноземну мову, зокрема, з фахової темати-

ки міжнародного права та міжнародного 

співробітництва. 

Підрозділ  

«Результати навчання 

(ПРН)» Розділу 7 «Про-

грамні результати на-

вчання» Профілю освіт-

ньо-професійної програми 

зі спеціальності 293 Між-

народнеправо 

ПРН 1. Захищати права та законні 

інтереси людини, інших суб’єктів 

правовідносин, передусім у міжнародно-

правових відносинах. 

ПРН 2. Аналізувати кожну 

міжнародно-правову ситуацію з позицій 

доктрини та принципу верховенства пра-

ва. 

ПРН 3. Виробляти неупереджені 

фахові рішення та професійно і погрома-

дянськи принципово доводити їх до 

логічного здійснення у міжнародно-

правовій практиці. 

ПРН 4. Застосовувати прецеденти 

ЄСПЛ, інші міжнародно-правові преце-

денти у власній професійній практиці. 

ПРН 5. Вибудовувати власну 

професійну діяльність у відповідності до 

європейських стандартів правозастосу-

вання у міжнародній, публічно-правовій, 

приватноправовій та кримінально-

правовій сферах. 

ПРН 6. Передбачати найбільш 

очевидні тенденції еволюції міжнародної 

юридичної практики та здійснювати влас-

ну професійну діяльність із їх врахуван-

ням. 

ПРН 7. Розробляти та аргументовано 

презентувати в професійному середовищі 

результати своєї теоретичної і практичної 

діяльності. 

ПРН 1. Захищати права та законні 

інтереси людини, інших суб’єктів 

правовідносин, передусім, у міжнародно-

правових відносинах. 

ПРН 2. Аналізувати кожну 

міжнародно-правову ситуацію з позицій 

доктрини та принципа верховенства пра-

ва. 

ПРН 3. Виробляти неупереджені 

фахові рішення та професійно та принци-

пово доводити їх до логічного здійснення 

у міжнародно-правовій практиці. 

ПРН 4. Застосовувати прецеденти 

ЄСПЛ, інші міжнародно-правові преце-

денти у власній професійній практиці. 

ПРН 5. Вибудовувати власну 

професійну діяльність у відповідності до 

європейських стандартів правозастосу-

вання у міжнародній, публічно-правовій, 

приватно-правовій та кримінально-

правовій сферах. 

ПРН 6. Передбачати найбільш 

очевидні тенденції еволюції міжнародної 

юридичної практики та здійснювати влас-

ну професійну діяльність із їх врахуван-

ням. 

ПРН 7. Розробляти та аргументовано 

презентувати в професійному середовищі 

результати своєї теоретичної і практичної 

діяльності. 

ПРН 8. Взаємодіяти інтелектуально та 

Проектна група ОПП  

«Міжнародне право» 

спеціальності  

293 Міжнародне право 

Пропонується розши-

рити перелік програм-

них результатів на-

вчання освітньо-

професійної програми 



ПРН 8. Взаємодіяти інтелектуально та 

практично з представниками інших 

професій, передусім з представниками  

галузі знань «Міжнародні відносини» та 

«Право».  

ПРН 9. Володіти культурою 

міжнародно-правового мислення. 

ПРН 10. Здійснювати процесуально-

документальне оформлення результатів 

розгляду юридичної справи, іншої 

юридичної документації, у тому числі й 

іноземною мовою. 

ПРН 11. Здатність здійснювати кон-

троль за реалізацією юридичних рішень, у 

тому числі й судів іноземної чи 

міжнародної юрисдикції. 

ПРН 12. Розробляти пропозиції щодо 

усунення недоліків у правовому 

забезпеченні діяльності установ, 

підприємств (у тому числі й з іноземним 

елементом), організацій (у тому числі й 

міжнародних). 

ПРН 13. Презентувати результати 

власної професійної діяльності у фахово-

му контексті, усно та письмово, 

українською та англійською мовами. 

ПРН 14. Здійснювати необхідні 

правничі дослідження, аналіз та виражати 

їх результати у належних письмових фор-

мах. 

ПРН 15. Здійснювати представництво 

інтересів України в іноземних державах, 

міжнародних організаціях, на 

міжнародних конференціях; аналізувати 

політичні, суспільні, економічні й інші 

ризики, пов’язані з подіями міжнародно-

правового характеру; аналізувати 

інформацію про стан міжнародних 

відносин, зовнішньої політики України та 

складати аналітичні довідки та звіти з по-

практично з представниками інших 

професій, передусім з представниками 

галузі знань «Міжнародні відносини» та 

«Право».  

ПРН 9. Володіти культурою 

міжнародно-правового мислення. 

ПРН 10. Здійснювати процесуально-

документальне оформлення результатів 

розгляду юридичної справи, іншої 

юридичної документації, у тому числі й 

іноземною мовою. 

ПРН 11. Здійснювати контроль за 

реалізацією юридичних рішень, у тому 

числі й рішення судів іноземної чи 

міжнародної юрисдикції. 

ПРН 12. Розробляти пропозиції щодо 

усунення недоліків у правовому 

забезпеченні діяльності установ, 

підприємств (у тому числі й з іноземним 

елементом), організацій (у тому числі й 

міжнародних). 

ПРН 13. Презентувати результати 

власної професійної діяльності у фахово-

му контексті – усно та письмово, 

українською та англійською мовами. 

ПРН 14. Здійснювати необхідні 

правничі дослідження, аналіз та виражати 

їх результати у належних письмових фор-

мах. 

ПРН 15. Здійснювати представництво 

інтересів України в іноземних державах, 

міжнародних організаціях, на 

міжнародних конференціях; аналізувати 

політичні, суспільні, економічні й інші 

ризики, пов’язані з подіями міжнародно-

правового характеру; аналізувати 

інформацію про стан міжнародних 

відносин, зовнішньої політики України та 

складати аналітичні довідки та звіти з по-

силанням на норми міжнародного й 



силанням на норми міжнародного й 

національного права. 

національного права. 

ПРН 16. Моделювати процеси 

міжнародно-правових відносин, викори-

стовуючи методологію правової науки. 

ПРН 17. Брати участь у розробці про-

ектів міжнародних нормативно-правових 

актів, обґрунтовувати суспільну обумов-

леність їх прийняття, прогнозувати ре-

зультати їх впливу на відповідні суспільні 

відносини. 

ПРН 18. Вміти логічно, критично та 

системного аналізувати міжнародні доку-

менти, розуміти їх правовий характер і 

значення. 

ПРН 19. Проводити порівняльно-

правовий аналіз окремих інститутів права 

різних правових систем, враховуючи 

взаємозв’язок правової системи України з 

правовими системами Ради Європи та 

Європейського Союзу. 

ПРН 20. Вільно спілкуватися 

іноземною мовою (однією з офіційних мов 

Ради Європи) усно і письмово, використо-

вувати її у професійній діяльності. 

ПРН 21. Збирати та аналізувати 

інформацію з національних і міжнародних 

джерел, оцінювати її достовірність, вико-

ристовувати сучасні інформаційні 

технології та бази даних. 

ПРН 22. Доносити до фахівців і 

нефахівців інформацію, ідеї, проблеми, 

рішення та власний досвід з актуальних 

питань міжнародного права. 



Підрозділ  

«Кадрове забезпечення» 

Розділу 8 «Ресурсне забез-

печення реалізації про-

грами» Профілю освітньо-

професійної програми зі 

спеціальності 293 Міжна-

родне право 

Наявність кафедри, відповідальної за 

підготовку здобувачів вищої освіти – ка-

федра Європейського та порівняльного 

правознавсва. 

Наявність у складі кафедри науково-

педагогічних працівників, відповідальних 

за підготовку здобувачів вищої освіти. 

Завідувач кафедри (гарант освітньої 

програми) , доктор юридичних наук, про-

фесор кафедри Європейського права та 

порівняльного правознавства, стаж науко-

во-педагогічної та наукової роботи – 20 

років. 

Проведення лекцій з навчальних 

дисциплін здійснюється 

науковопедагогічними працівниками 

відповідної спеціальності за основним 

місцем роботи: які мають науковий 

ступінь кандидат юридичних наук та/або 

вчене звання доцент 100% від загальної 

кількості дисциплін; які мають науковий 

ступінь доктора юридичних наук або вче-

не звання професора – 43% загальної 

кількості дисциплін. 

Проведення лекцій з навчальних 

дисциплін, що забезпечують формування 

професійних компетентностей, 

здійснюється науковопедагогічними 

працівниками, які є визнаними 

професіоналами з досвідом роботи за фа-

хом – 100% від загальної кількості 

дисциплін. 

Проведення лекцій, практичних, 

семінарських та лабораторних занять, 

здійснення наукового керівництва 

кваліфікаційними роботами відбувається 

науково-педагогічними працівниками, які 

мають відповідний рівень наукової та 

професійної активності. 

Освітній процес за ОПП «Міжнародне 

право» забезпечує випускова кафедра 

Європейського права та порівняльного 

правознавства (в.о. завідувача кафедри - 

д.ю.н., проф. Карвацька С.Б.). Критеріями 

відбору науково-педагогічних 

працівників, залучених до реалізації про-

грами, є їх академічна та/або професійна 

кваліфікація, а також академічна та/або 

професійна доброчесність. 

Гарант освітньої програми - доктор 

юридичних наук, професор кафедри 

Європейського права та порівняльного 

правознавства, стаж науково-педагогічної 

та наукової роботи – 31 рік. 

Кафедра Європейського права та 

порівняльного правознавства постійно 

працює над удосконаленням професійних 

навичок науково-педагогічних 

працівників, реалізацією механізмів 

кар‘єрного росту, їхньої мотивації до за-

безпечення якісної підготовки фахівців. 

Викладачі кафедри Європейського 

права та порівняльного правознавства: 

професор Меленко Сергій Гаврилович; 

професор Карвацька Світлана 

Богданівна; 

доцент Вайцеховська Оксана 

Романівна; 

доцент Задорожна Світлана 

Михайлівна; 

доцент Кирилюк Наталія Василівна; 

доцент Руденко Оксана Валеріївна; 

доцент Торончук Іван Желувич; 

доцент Чепель Ольга Дмитрівна; 

асистент Гнатюк Тетяна Миколаївна; 

асистент Іліка Марина Іванівна; 

асистент Маник Альона Захарівна; 

асистент Строїч Марія Іванівна; 

асистент Яремчук Віталій 

Проектна група ОПП  

«Міжнародне право» 

спеціальності  

293 Міжнародне право 

Пропонується змінити 

редакцію цього під-

розділу освітньо-

професійної програми  

«Міжнародне право» 



Валерійович. 

Викладачі кафедри систематично 

підвищують свою педагогічну 

майстерність і професійний рівень завдяки 

роботі над дисертаційними 

дослідженнями, проведенню наукових 

досліджень, участі у семінарах та 

конференціях (кафедральних, 

загальноуніверситетських, 

всеукраїнських, міжнародних), участі в 

роботі наукових та методичних семінарів, 

круглих столів, стажуванню в інших ВНЗ 

та закордоном тощо. 

Усі науково-педагогічні працівники 

кафедри проходять стажування кожні 

п‘ять років згідно з планом підвищення 

кваліфікації. 85% працівників кафедри 

протягом останніх п’яти років пройшли 

закордонне стажування: 

професор Меленко Сергій Гаврилович: 

04.02.2018 – 18.02.2018 - Університет 

прикладних наук, технологій, бізнесу і 

дизайну м. Вісмар (м. Вісмар, Німеччина). 

09.09.2019 - 23.09.2019 - юридичний 

факультет Вільнюського університету (м. 

Вільнюс, Республіка Литва). 

професор Карвацька Світлана 

Богданівна: 

08.02.2021 – 19.03.2021 - 

Європейський університет Віадріна (м. 

Франкфурт-на-Одері, Федеративна 

Республіка Німеччина). 

доцент Вайцеховська Оксана 

Романівна: 

21.03.2022 - 29.04.2022 - юридичний 

факультет, правовий центр дослідження 

освіти Білостоцького університету (м. 

Білосток, Польща). 

доцент Задорожна Світлана 

Михайлівна: 



10.08.2020 - 18.09.2020 - Вищий 

Семінаріум Духовний університету 

UKSW (м. Варшава, Польща). 

доцент Кирилюк Наталія Василівна: 

02.03.2019 - 12.03.2019 - університет 

Валенсії (м. Валенсія, Іспанія) - стажуван-

ня в рамках програми Erasmus +.  

10.08.2020 - 18.09.2020 - Вищий 

Семінаріум Духовний університету 

UKSW (м. Варшава, Польща). 

доцент Руденко Оксана Валеріївна: 

21.03.2022 - 29.04.2022 - юридичний 

факультет, правовий центр дослідження 

освіти Білостоцького університету (м. 

Білосток, Польща). 

доцент Торончук Іван Желувич: 

14.05.2018 - 18.05.2018 - Ясський 

університет ім. А. Й. Кузи (м. Ясси, 

Румунія) - стажування в рамках програми 

Erasmus +. 

04.10.2021 – 12.11.2021 - Сучавський 

університ «Штефан чел Маре» (м. Сучава, 

Румунія).  

доцент Чепель Ольга Дмитрівна: 

21.03.2022 - 29.04.2022 - юридичний 

факультет, правовий центр дослідження 

освіти Білостоцького університету (м. 

Білосток, Польща). 

асистент Гнатюк Тетяна Миколаївна: 

21.03.2022 - 29.04.2022 - юридичний 

факультет, правовий центр дослідження 

освіти Білостоцького університету (м. 

Білосток, Польща). 

асистент Маник Альона Захарівна: 

10.08.2020 - 18.09.2020 - Вищий 

Семінаріум Духовний університету 

UKSW (м. Варшава, Польща). 

асистент Яремчук Віталій 

Валерійович: 

21.03.2022 - 29.04.2022 - юридичний 



факультет, правовий центр дослідження 

освіти Білостоцького університету (м. 

Білосток, Польща). 

Система заохочення науково-

педагогічних працівників кафедри 

передбачає: 

 можливість кар‘єрного росту;  

 отримання вчених звань; 

 можливість публікації монографій, 

підручників, навчально-

методичних посібників; 

 можливість підвищення 

кваліфікації через стажування то-

що. 

Проведення лекцій з навчальних 

дисциплін здійснюється науково-

педагогічними працівниками відповідної 

спеціальності за основним місцем роботи:  

 які мають науковий ступінь кан-

дидат юридичних наук та/або вчене зван-

ня доцент - 100% від загальної кількості 

дисциплін;  

 які мають науковий ступінь док-

тора юридичних наук або вчене звання 

професора – 54% загальної кількості 

дисциплін. 

Проведення лекцій з навчальних 

дисциплін, що забезпечують формування 

професійних компетентностей, 

здійснюється науково-педагогічними 

працівниками, які є визнаними 

професіоналами з досвідом роботи за фа-

хом – 100% від загальної кількості 

дисциплін. 

Проведення лекцій, практичних, 

семінарських занять відбувається науко-

во-педагогічними працівниками, які ма-

ють відповідний рівень наукової та 

професійної активності. 



Підрозділ  

«Матеріально-технічне 

забезпечення» Розділу 8 

«Ресурсне забезпечення 

реалізації програми»  

Профілю освітньо-

професійної програми зі 

спеціальності 293 Міжна-

родне право 

Приміщення для проведення навчаль-

них занять та контрольних заходів – 2,9 

кв. метрів на одну особу. 

Мультимедійне обладнання для одно-

часного використання в навчальних ауди-

торіях – 40% від загальної кількості сту-

дентів. 

Бібліотека, у тому числі читальний зал 

та бібліотека кафедри.  

Пункт харчування, актовий зал, спор-

тивний зал. 

Забезпеченість місцями в гуртожитках 

- 70% від максимальної потреби. 

Комп’ютерні робочі місця, обладнання, 

устаткування, необхідне для виконання 

навчальних планів. 

Юридичний факультет Чернівецького 

національного університету для прова-

дження освітньої діяльності володіє від-

повідною матеріально-технічною базою. 

Приміщення для проведення навчальних 

занять та контрольних заходів – 2,9 кв. 

метрів на одну особу. 

На факультеті функціонує шість на-

вчально-наукових лабораторій, зокрема, 

лабораторія Європейського права. 

Мультимедійне обладнання для одно-

часного використання в навчальних ауди-

торіях – 40% від загальної кількості сту-

дентів. 

Бібліотека, у тому числі читальний зал 

та бібліотека кафедри. Обсяг фонду Нау-

кової бібліотеки університету складає 2 

729 365 одиниць носіїв інформації. 

Пункт харчування, актовий зал, спор-

тивний зал. Забезпеченість місцями в гур-

тожитках - 70% від максимальної потреби. 

Усі будівлі під‘єднані до інженерних 

мереж (газ, вода, каналізація, тепломере-

жі, електропостачання). Матеріальні цін-

ності зберігаються на складах та у примі-

щеннях, обладнаних охоронною сигналі-

зацією. У корпусі цілодобово діє охорона. 

Існує можливість проведення лекційних 

демонстрацій. Науково-педагогічний пер-

сонал кафедри забезпечений робочими 

місцями. У розпорядженні кафедри – ко-

піювальні апарати, сканери, мультимедій-

ні проектори, які використовуються у на-

вчальній, методичній, науковій діяльності 

викладачів кафедри та студентів.  

Фінансування кафедри як структурного 

підрозділу Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича здій-

снюється за рахунок коштів державного 

бюджету та спеціального фонду. 

Проектна група ОПП  

«Міжнародне право» 
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Підрозділ  

«Інформаційне та навча-

льно-методичне забезпе-

чення» Розділу 8 «Ресурс-

не забезпечення реалізації 

програми» Профілю осві-

тньо-професійної програ-

ми зі спеціальності 293 

Міжнародне право 

Наявність інформаційного забезпечен-

ня: 

Забезпеченість бібліотеки, у тому числі 

й кафедральної, вітчизняними та закор-

донними фаховими періодичними видан-

нями відповідного або спорідненого про-

філю, в тому числі в електронному вигля-

ді. 

Наявність доступу до баз даних періо-

дичних наукових видань англійською та 

німецькою мовами відповідного, або спо-

рідненого профілю. 

Офіційний веб-сайт закладу освіти, на 

якому розміщена основна інформація про 

його діяльність (структура, ліцензії та сер-

тифікати про акредитацію, освітня / освіт-

ньо-наукова / видавнича / атестаційна (на-

укових кадрів) діяльність, навчальні та 

наукові структурні підрозділи та їх склад, 

перелік навчальних дисциплін, правил 

прийому, контактна інформація. 

Електронний ресурс закладу освіти, 

який містить навчальнометодичні матері-

али з навчальних дисциплін навчального 

плану – 100%. 

Наявність навчально-методичного за-

безпечення: 

Навчальний план та пояснювальна за-

писка до нього. 

Робоча програма з кожної навчальної 

дисципліни навчального плану, в тому 

числі опис навчальної дисципліни, резуль-

тати навчання, програма, тематичний план 

навчальної дисципліни, теми практичних 

занять, завдання для самостійної роботи, 

індивідуальні завдання, методи контролю, 

схема нарахування балів, рекомендована 

література (основна, допоміжна), інфор-

маційні ресурси в Інтернеті. 

Комплекс навчально-методичного за-

Наявність інформаційного забезпечен-

ня: 

Забезпеченість бібліотеки, у тому числі 

й кафедральної, вітчизняними та закор-

донними фаховими періодичними видан-

нями відповідного, або спорідненого про-

філю, в тому числі, в електронному вигля-

ді. 

Наявність доступу до баз даних періо-

дичних наукових видань англійською та 

німецькою мовами відповідного або спо-

рідненого профілю. 

Наявність офіційного веб-сайту закла-

ду освіти, на якому розміщена основна 

інформація про його діяльність (структу-

ра, ліцензії та сертифікати про акредита-

цію, освітня / освітньо-наукова / видавни-

ча / атестаційна (наукових кадрів) діяль-

ність, навчальні та наукові структурні під-

розділи та їх склад, перелік навчальних 

дисциплін, правил прийому, контактна 

інформація. 

Електронний ресурс закладу освіти, 

який містить навчально-методичні матері-

али з навчальних дисциплін навчального 

плану – 100%. 

Наявність навчально-методичного за-

безпечення: 

Навчальний план та пояснювальна за-

писка до нього. 

Робоча програма з кожної навчальної 

дисципліни навчального плану, в тому 

числі опис навчальної дисципліни, резуль-

тати навчання, програма, тематичний план 

навчальної дисципліни, теми практичних 

занять, завдання для самостійної роботи, 

індивідуальні завдання, методи контролю, 

схема нарахування балів, рекомендована 

література (основна, допоміжна), інфор-

маційні ресурси в Інтернеті. 
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безпечення з кожної навчальної дисциплі-

ни навчального плану, в тому числі навча-

льний контент (конспект, або розширений 

план лекцій), плани практичних занять, 

самостійної роботи, питання, задачі, за-

вдання або кейси для поточного та підсу-

мкового контролю знань і вмінь студентів, 

комплексні контрольні роботи для післяа-

тестаційного моніторингу набутих знань і 

вмінь з навчальної дисципліни. 

Програма практичної підготовки, ро-

боча програма практики. 

Навчальні матеріали з кожної навчаль-

ної дисципліни навчального плану, в тому 

числі підручники, навчальні посібники, 

конспекти лекцій згідно з переліком реко-

мендованої літератури з розрахунку один 

примірник на п’ять осіб фактичного кон-

тингенту студентів або їх наявність в еле-

ктронній формі для необмеженої кількості 

користувачів. 

Методичні матеріали для проведення 

атестації здобувачів. 

Комплекс навчально-методичного за-

безпечення з кожної навчальної дисциплі-

ни навчального плану, в тому числі навча-

льний контент (конспект, або розширений 

план лекцій), плани практичних занять, 

самостійної роботи, питання, задачі, за-

вдання або кейси для поточного та підсу-

мкового контролю знань і вмінь студентів, 

комплексні контрольні роботи для післяа-

тестаційного моніторингу набутих знань і 

вмінь з навчальної дисципліни. 

Програма практичної підготовки, ро-

боча програма практики.  

Навчальні матеріали з кожної навчаль-

ної дисципліни навчального плану, в тому 

числі підручники, навчальні посібники, 

конспекти лекцій згідно з переліком реко-

мендованої літератури з розрахунку один 

примірник на п’ять осіб фактичного кон-

тингенту студентів або їх наявність в еле-

ктронній формі для необмеженої кількості 

користувачів. 

Методичні матеріали для проведення 

атестації здобувачів. 

Матеріали навчально-методичного за-

безпечення ОПП «Міжнародне право» 

викладені на сайті юридичного факульте-

ту: https://law.chnu.edu.ua/mahistry-293-

mp/. 

Підрозділ  

«Національна кредитна 

мобільність» Розділу 9 

«Академічна мобільність» 

Профілю освітньо-

професійної програми зі 

спеціальності 293 Міжна-

родне  

право 

Не передбачено 

Відповідно до договорів про співпрацю 

між Чернівецьким національним універси-

тетом імені Юрія Федьковича та іншими 

закладами вищої освіти України. 

Проектна група ОПП  

«Міжнародне право» 

спеціальності  

293 Міжнародне право 

Пропонується змінити 

редакцію цього під-

розділу освітньо-

професійної програми  

«Міжнародне право» 



Підрозділ  

«Міжнародна кредитна 

мобільність» Розділу 9 

«Академічна мобільність»  

Профілю освітньо-

професійної програми зі 

спеціальності 293 Міжна-

родне право 

У рамках програми ЄС Еразмус+ на 

основі двосторонніх договорів, укладених 

між ЧНУ ім. Ю.Федьковича та навчаль-

ними закладами країн-партнерів. 

Голандська бізнес академія (Бреда, Ні-

дерланди), Університет Сан Антоніо (Му-

рсія, Іспанія), Бізнес школа університету 

Туріба (Рига, латвія), Хазарський універ-

ситет (Баку, Азербайджан), Ганджа дер-

жавний університет (Ганджа, Азербай-

джан), Іліа державний університет (Тбілі-

сі, Грузія), Державний університет ім. 

Ш. Руставелі (Батумі, Грузія), Консалтин-

гова компанія HULTGREN (Берлін, Німе-

ччина). 

Договір про співпрацю між ЧНУ і Ще-

цинським університетом, Польща, Же-

шувським університетом, Університетом 

прикладних наук, технологій, бізнесу та 

дизайну (Вісмар, Німеччина). 

Договір про подвійний диплом з Су-

чавським університетом «Штефан чел 

Маре» 

У рамках програми ЄС Еразмус+ на 

основі двосторонніх договорів, укладених 

між ЧНУ ім. Ю.Федьковича та навчаль-

ними закладами країн-партнерів. 

Юридичний факультет активно спів-

працює із зарубіжними університетами-

партнерами: 

 Голандська бізнес академія (Бреда, 

Нідерланди),  

 Університет Сан Антоніо (Мурсія, 

Іспанія),  

 Бізнес школа університету Туріба 

(Рига, Латвія),  

 Хазарський університет (Баку, Азер-

байджан),  

 Ганджа державний університет (Ган-

джа, Азербайджан),  

 Іліа державний університет (Тбілісі, 

Грузія),  

 Державний університет ім. 

Ш. Руставелі (Батумі, Грузія),  

 Консалтингова компанія HULTGREN 

(Берлін, Німеччина). 

Викладачі кафедри Європейського 

права та порівняльного правознавства 

проходять індивідуальні науково-

викладацькі стажування в університетах 

Румунії, Німеччини, Польщі, Іспанії, Авс-

трії, Литви тощо. Учасниками проекту 

Еразмус + стали доцент Торончук І.Ж. 

(проходив стажування в Ясському універ-

ситеті ім. А. Й. Кузи (м. Ясси, Румунія) у 

період 14.05.2018 р. - 18.05.2018 р.) та 

доцент Кирилюк Н.В. (проходила стажу-

вання в університеті Валенсії (м. Валенсія, 

Іспанія) у період з 02.03.2019 р. по 

12.03.2019 р.).  

Студенти спеціальності «Міжнародне 

право» мали змогу взяти участь у програ-

мах навчання за обміном із юридичним 

Проектна група ОПП  

«Міжнародне право» 

спеціальності  

293 Міжнародне право 

Пропонується внести 

зазначені зміни освіт-

ньо-професійної про-

грами «Міжнародне 

право» 



факультетом Щецинського університету 

(м. Щецин, Польща), Університетом ім. 

Фрідріха Шиллера (м. Єна, Німеччина), 

Університетом м. Гронінген (Нідерланди), 

Університетом м. Вісмар (Німеччина), 

Клагенфуртським університетом Альпен-

Адрія (м. Клагенфурт, Австрія). 

На основі плідної співпраці із Сучав-

ським університетом «Штефан чел Маре» 

(м. Сучава, Румунія) була підписана «Мі-

жінституційна угода щодо вищої освіти в 

магістратурі з подвійним дипломуванням» 

за магістерськими програмами «Європей-

ське право» та «Міжнародне право». У 

рамках цієї угоди погоджено можливість 

паралельного навчання студентів магіс-

терської програми спеціальності 293 Між-

народне право юридичного факультету 

Чернівецького національного університе-

ту ім. Ю.Федьковича в Сучавському уні-

верситеті «Штефан чел Маре» на ОР Ма-

гістр факультету права та адміністрування 

та отримання відповідно до Договору про 

подвійний диплом з Сучавським універси-

тетом диплому Сучавського університету. 

Договір про співпрацю між ЧНУ і Ще-

цинським університетом, Польща, Же-

шувським університетом, Університетом 

прикладних наук, технологій, бізнесу та 

дизайну (Вісмар, Німеччина). 

Підрозділ  

«Навчання іноземних здо-

бувачів вищої освіти» Ро-

зділу 9 «Академічна мобі-

льність» Профілю освіт-

ньо-професійної програми 

зі спеціальності 293 Між-

народне право 

Згідно міжнародних договорів про 

співпрацю.  

Згідно міжнародних договорів про 

співпрацю. 

Умови та особливості освітньо-

професійної програми обумовлюються 

навчанням іноземних громадян на загаль-

них умовах з додатковою мовною підго-

товкою або за індивідуальним графіком. 
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Обов’язковий  

освітній компонент 

+ 

Структурно-логічна схема 
освітньо-професійної про-

грами «Міжнародне  

право» 

ЗПО 3 «Методологічне  

дослідження в юридичній науці» 

5.0 кредитів ECTS,  

екзамен 

ЗПО 3 «Методологія наукових досліджень 

з теорії та практики  

міжнародного права» 

5.0 кредитів ECTS,  

екзамен 

Згідно з рішенням ка-

федри та розробників 

програми 

Дисципліну «Методо-

логічне дослідження в 

юридичній науці» ви-

лучено з циклу 

обов’язкових навчаль-

них дисциплін з пода-

льшим включенням у 

список дисципліни  

«Методологія науко-

вих досліджень з теорії 

та практики міжнарод-

ного права» без зміни 

кількості кредитів та 

форми підсумкового 

контролю 

Обов’язковий  

освітній компонент 

+ 

Структурно-логічна схема 
освітньо-професійної про-

грами «Міжнародне  

право» 

«Європейське  

фінансове право» 

4.0 кредити ECTS,  

екзамен 

«Міжнародне  
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