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Міжнародні відносини.  

Освітня програма «Бакалавр міжнародного права » з підготовки здобувачів 
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освіти» від 29.04.2015 р., No 266; листа Міністерства освіти і науки України «Про 

примірний зразок освітньо -професійної програми для першого (бакалаврського) та 
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1. Профіль освітньої програми зі спеціальності 293 Міжнародне право 
1.1. Загальна інформація 

Повна назва закладу 

вищої освіти та 

структурного 

підрозділу 

Хмельницький університет управління та права імені Леоніда 

Юзькова 

Юридичний факультет 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Ступінь вищої освіти  Бакалавр 

Галузь знань  293 Міжнародне право 

Спеціальність  29 Міжнародні відносини 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Освітньо-професійна програма  

«Бакалавр міжнародного права» 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом бакалавра , одиничний. Обсяг освітньої програми 

бакалавра 240 кредитів ЄКТС . Термін навчання – 3 роки і 10 

місяців (для денної форми).  

Ккваліфікація в 

дипломі 

Ступінь вищої освіти – Бакалавр  

Спеціальність – 293 Міжнародне право  

Освітня програма – Бакалавр міжнародного права  

Наявність акредитації 

Освітня програма визнана акредитованою до 01 липня 2027 

року відповідно до рішення Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти, сертифікат № 3289 

Цикл / рівень  НРК України – 6 рівень, FQ-EHEA – 1 цикл, QF-LLL – 7 рівень  

Передумови 

Вступ на навчання за програмою відбувається на основі повної 

загальної середньої освіти , ступеня молодшого бакалавра 

(освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»)  

Мова викладання Українська 

Термін дії освітньої 

програми 

з 01 вересня 2018 року; 

у новій редакції – з 01 вересня 2022 року 

діє до наступного оновлення 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої 

програми 

http://www.univer.km.ua 

1.2. Мета освітньої програми 

ОП спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців, які володіють поглибленими 

знаннями з міжнародного приватного та публічного права, права Європейського Союзу, 

порівняльного правознавства, національного права; орієнтована на набуття ефективних 

навичок кваліфікації для юридичного аналізу відносин, ускладнених міжнародним 

елементом, ефективну роботу в міжнародному оточенні приватно-правового та публічно-

правового спрямування на підставах оволодіння системою необхідних компетентностей у 

цій сфері. 

Здобуті знання з міжнародного та національного права, міжнародних відносин, в тому числі 

комерційних, матимуть результатом широкий доступ до працевлаштування, ефективну 

підготовку здобувачів вищої освіти у різних сферах міжнародного і національного права 

для подальшого поглибленого навчання. 

1.3. Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

Галузь знань 29 Міжнародні відносини.  

Спеціальність 293 Міжнародне право.  

Спеціалізація відсутня.  
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спеціалізація)  

 

Обов’язкові компоненти: обов’язкові навчальні дисципліни – 166,5 

кредитів ЄКТС (69 %), з них: дисципліни загальної підготовки – 77 

кредитів ЄКТС (46 %), професійної підготовки – 89,5 кредитів 

ЄКТС (54 %); практична підготовка – 10,5 кредитів ЄКТС (4 %). 

Вибіркова складова становить 61 кредити ЄКТС (25,4 %). 

Предметна область: забезпечення фундаментальної теоретичної 

та практичної підготовки фахівців у сфері міжнародно -правового 

регулювання зовнішньоекономічних та зовнішньополітичних 

відносин шляхом дослідження, аналізу та прогнозування 

застосування норм міжнародного права та права Європейського 

Союзу, а також правових відносин, ускладнених іноземним 

елементом, вирішення міжнародних приватно-правових та 

публічно-правових спорів. 

Об’єкт вивчення та діяльності: міжнародні правовідносини; 

система та функціонування сучасного міжнародного права та 

права Європейського Союзу; імплементація міжнародно-правових 

норм у законодавство України , застосування норм міжнародного 

права та права Європейського Союзу, захист національних 

інтересів за допомогою міжнародно -правових механізмів ; 

міжнародно-правовий захист прав людини , функціонування та 

розвиток правових відносин , що виникають у процесі здійснення  

зовнішньополітичної діяльності органів  державної влади ; 

вирішення міжнародних приватно-правових спорів, укладення 

різних видів договорів, ускладнених іноземним елементом.  

Теоретичний зміст предметної сфери ґрунтується на поняттях , 

категоріях, теоріях і концепціях науки міжнародного права, які 

визначають тенденції та закономірності функціонування та 

розвитку міжнародних приватно-правових та публічно-правових 

відносин  

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна. 

Програма зорієнтована на засвоєння здобувачами вищої освіти 

базових принципів права та окремих галузей права, отримання 

поглиблених знань з міжнародного публічного права, 

міжнародного приватного права, права Європейського Союзу, 

порівняльного правознавства, національного права, формування 

здатності до юридичного аналізу міжнародних відносин, а також 

здатності ефективної роботи в міжнародному оточенні приватно-

правового та публічно-правового спрямування на підставах 

оволодіння системою необхідних компетентностей у цій сфері 

Основний фокус 

освітньої програми 

та спеціалізації  

 

Загальна освіта в галузі знань 29 Міжнародні відносини.  

Акцент робиться на формуванні та розвитку професійних 

компетентностей щодо здійснення правової діяльності у сфері 

міжнародних комерційних відносин та відносин з іноземним 

елементом, а також у процесі здійснення зовнішньополітичної та 

зовнішньоекономічної діяльності органів публічної влади, 

зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання, а 

також правові відносини з іноземним елементом між органами 

публічної влади різних держав, фізичними та юридичними 

особами різних громадянств і юрисдикцій, в тому числі в процесі 
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вирішення міжнародних комерційних спорів і захисту прав та 

інтересів таких суб’єктів міжнародними та регіональними 

інституціями.   

Особливості 

освітньо-професійної 

програми 

Освітньо-професійна програма забезпечує формування та розвиток 

професійних знань і навичок , необхідних для здійснення 

діяльності у сфері міжнародно -правового регулювання приватного 

та публічного спрямування , направлена на здійснення 

багатопрофільної підгото вки фахівців, здатних адаптуватися до 

нових професій , видів та форм зайнятості у правовій діяльності в 

умовах глобальних змін, зокрема, у сфері міжнародних 

економічних відносин, укладення міжнародних комерційних угод.  

Зважаючи на співпрацю України та Європейського Союзу, акцент 

також зроблено на вивчення правової системи Європейського 

Союзу з метою забезпечення здобувачів вищої освіти конкретними 

знаннями, що можуть бути застосовані у різних видах співпраці з 

країнами-членами Європейського Союзу та Європейського Союзу 

в цілому, навиками напрацювання пропозицій до змін чинного 

національного законодавства в контексті його адаптації до 

законодавства Європейського Союзу.   

Включає обов’язкове вивчення двох іноземних мов. 

Програма реалізується українською мо вою, більшість освітніх 

компонентів є авторськими курсами. Окремі освітні компоненти 

можуть викладатись іноземною мовою. 
 

1.4. Придатність випускників до працевлаштування  

та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Бакалавр міжнародного права здатний виконувати професійні види 

робіт й обіймати первинні посади в органах публічної влади, в 

організаціях та юридичних фірмах різних видів діяльності та форм 

власності, в тому числі, що здійснюють міжнародні економічні 

відносини згідно з Національною рамкою кваліфікацій та 

Національним класифікатором України: Класифікатор професій ДК 

003:2013, а також посади викладача в закладах середньої та 

професійної освіти. 

Подальше навчання 

Бакалавр за спеціальністю 293 Міжнародне право може 

продовжити навчання за освітньою програмою підготовки магістрів 

за спеціальністю 293 Міжнародне право, 081 Право або іншою 

спорідненою спеціальністю. 

 

1.5. Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Використовується студентоцентроване та проблемноорієнтоване 

навчання, навчання через наукові дослідження, самонавчання. 

Система методів навчання базується на принципах 

цілеспрямованості, бінарності – активної безпосередньої участі 

викладача і студента. Основними підходами при викладанні та 

навчанні є системність, гуманістичність, студентоцентризм. 

Основні види занять: лекції, семінарські заняття, практичні заняття, 

самостійна робота, консультації з викладачами. 

Оцінювання 
Поточне оцінювання за результатами усного опитування, дискусії, 

тестування, виконання індивідуальних завдань; підсумкове 
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оцінювання за результатами усних та письмових екзаменів і заліків. 

Оцінювання знань здобувачів вищої освіти за цією програмою 

здійснюється відповідно до Положення про організацію освітнього 

процесу в Хмельницькому університеті управління та права імені 

Леоніда Юзькова з урахуванням особливостей , визначених 

робочими програмами і навчально-методичними матеріалами 

навчальних дисциплін.  

Атестація випускників здійснюється в порядку , визначеному 

Положенням про екзаменаційну комісію з атестац ії осіб , які 

здобувають освітній ступінь бакалавра , магістра у Хмельницькому 

університеті управління та права імені Леоніда Юзькова.  

1.6. Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми, здійснювати юридичний аналіз питань правового 

характеру у сфері міжнародного права, правовідносин з іноземним 

елементом, права України та іноземних держав під час професійної 

діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування 

відповідних механізмів міжнародно-правового та національного 

правового регулювання і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 

Загальні  

компетентності (ЗК) 

ЗК-1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК-2 
Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК-3 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК-4 
Навички спілкуватися державною та іноземними мовами 

як усно, так і письмово. 

ЗК-5 
Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК-6 

Здатність аргументувати вибір шляхів вирішення завдань 

професійного характеру , критично оцінювати отримані 

результати та обґрунтовувати прийняті рішення. 

ЗК-7 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК-8 Здатність працювати як автономно, так і у команді. 

ЗК-9 
Здатність цінувати та поважати різноманітність і 

мультикультурність. 

ЗК-10 
Навички використання інформаційних та 

комунікаційних технологій. 

ЗК-11 Здатність працювати в міжнародному контексті.  

ЗК-12 Здатність генерувати нові ідеї (креативність) 

ЗК-13 
Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення суспільства 

Спеціальні (фахові) 

компетентності (СК) 

СК-1 

Здатність розуміти природу, динаміку, принципи 

організації міжнародних відносин, форми та способи їх 

реалізації, типи та види міжнародних акторів, їх роль в 

сучасних міжнародних відносинах та міжнародній 

політиці. 

СК-2 

Вміння характеризувати природу та джерела зовнішньої 

політики держави, еволюцію підходів до формування та 

здійснення зовнішньої політики, принципи організації 
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системи зовнішньої політики та функціонування 

інститутів зовнішньої політики. 

СК-3 

Здатність захищати національні інтереси власної 

держави за допомогою міжнародно-правових 

інструментів. 

СК-4 

Уміння самостійно здійснювати наукові дослідження 

актуальних проблем міжнародного права, визначати 

наукові проблеми, нерозроблені або недостатньо 

розроблені у відповідних науках та міждисциплінарних 

дослідженнях, готувати наукові тексти про проміжні та 

кінцеві результати досліджень, готувати та здійснювати 

публічну апробацію результатів досліджень.  

СК-5 

Уміння здійснювати юридичний аналіз та юридичну 

кваліфікацію явищ міжнародного життя на основі 

міжнародно-правових норм. 

СК-6 

Уміння надавати юридичні висновки й консультації з 

питань міжнародного права, національного права 

України та інших держав; визначати юридичні ризики 

тих або інших зовнішньополітичних або 

зовнішньоекономічних ініціатив, підбирати шляхи 

їхньої мінімізації. 

СК-7 

Здатність до юридичного супроводу основних видів 

зовнішньоекономічних операцій і міжнародної 

економічної взаємодії. 

 

СК-8 

Уміння розробляти юридичну позицію в інтересах 

клієнта, а також контраргументи проти позиції 

опонентів; вести дискусію й дебати з міжнародно-

правових і загальноюридичних питань. 

СК-9 

Уміння вести дипломатичне та ділове листування, 

працювати з міжнародними документами: договорами, 

актами міжнародних організацій тощо, — аналізувати 

їхній характер і юридичний статус, складати проєкти й 

супровідну документацію українською й іноземними 

мовами. 

СК-10 

Уміння дотримуватися основних норм дипломатичного 

та ділового етикету, здатність враховувати 

фундаментальні особливості культури та менталітету 

представників іноземних держав. 

СК-11 

Уміння здійснювати ефективну комунікацію в 

мультикультурному середовищі (українською та 

іноземною (іноземними) мовою (мовами)). 

СК-12 

Здатність характеризувати договірний та інституційний 

механізми правового регулювання європейської 

інтеграції; вміння аналізувати практику органів 

євроінтеграційних об’єднань, рішення Суду 

Європейського Союзу та національних судових установ 

держав-членів. 

СК-13 Уміння розуміти особливості міжнародно-правових 
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явищ, прогнозувати основні напрямки розвитку 

міжнародного права. 

СК-14 

Здатність адаптувати та використовувати міжнародно-

правові норми та принципи в національній правовій 

системі. 

1.7. Програмні результати навчання 

 

ПРН-1 

Здатність досліджувати ситуації, факти та проблеми у 

світовому соціумі з метою пояснення, прогнозування, та 

регулювання політико-правових процесів. 

ПРН-2 

Здатність демонструвати знання та глибоке розуміння 

фактів, джерел, принципів, доктрин, теорій, механізмів, 

пов’язаних із явищами та процесами у міжнародному 

середовищі. 

ПРН-3 

Здатність демонструвати практичні навички 

застосування норм міжнародного, матеріального та 

процесуального права щодо правовідносин у визначених 

міжнародно-правових ситуаціях. 

ПРН-4 

Уміння здійснювати комплексний аналіз та оцінку 

правових ситуацій з урахуванням юридичних, 

соціальних, політичних та інших факторів. 

ПРН-5 

Здатність здійснювати професійну діяльність на основі 

етичних принципів, дотримання прав людини, сприяння 

вирішенню проблем. 

ПРН-6 

Здатність самостійно планувати та здійснювати увесь 

комплекс дій, необхідних для фахового надання 

юридичної послуги. 

ПРН-7 
Здатність до самостійної та групової роботи, отримання 

прийнятного результату в умовах обмеженого часу. 

ПРН-8 

Здатність використовувати та демонструвати результати 

використання необхідних загальних та спеціалізованих 

програмних продуктів за допомогою пошукових систем 

та баз даних. 

ПРН-9 

Здатність вільно спілкуватися державною та іноземною 

мовою (з числа офіційних мов Європейського Союзу 

та/або держав ОЕСР) як усно, так і письмово, правильно 

вживаючи правничу термінологію.  

 

ПРН-10 

Уміння передбачати широкі загальносуспільні наслідки 

укладання міжнародного договору або вчинення іншої 

дії дипломатичного або міжнародно -правового 

характеру, прийняття внутрішньодержавних 

нормативно-правових актів.  

ПРН-11 
Уміння вести формальну та неформальну ділову бесіду у 

сфері міжнародних відносин і зовнішньої політики 

ПРН-12 

Здатність на професійному рівні брати участь у фахових 

дискусіях із міжнародно-правових і загально юридичних 

питань; поважати опонентів та їхню позицію  

ПРН-13 
Уміння пояснювати природу та зміст основних 

міжнародно-правових явищ і процесів. 
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ПРН-14 

Здатність демонструвати необхідні знання та розуміння 

сутності й змісту основних правових інститутів і норм 

фундаментальних галузей національного пра ва; 

міжнародного публічного і міжнародного приватного 

права; європейського права і права Європейського Союзу 

ПРН-15 

Уміння готувати проєкти необхідних актів в рамках 

реалізації норм міжнародного і національного права 

відповідно до правового висновку, зробленого в різних 

правових ситуаціях 

ПРН-16 

Здатність надавати консультації щодо можливих 

способів захисту прав та інтересів клієнтів на 

національному і міжнародному рівнях у різних правових 

ситуаціях 

ПРН-17 

Уміння визначати історичний контекст фор мування 

державних та правових інститутів, ухвалення актів 

національного законодавства, права Європейського 

Союзу та міжнародного права. 

ПРН-18 

Здатність здійснювати юридичний супровід основних 

видів міжнародної співпраці та зовнішньоекономічних 

операціи.̆ 

ПРН-19 

Здатність здійснювати юридичної експертизи про єктів 

нормативно-правових актів на предмет їх відповідності 

діючому законодавству, міжнародним договорам України 

та міжнародному праву загалом. 

ПРН-20 

Уміння демонструвати навики креативно вирішувати 

проблеми та приймати інноваційні рішення, мислити та 

застосовувати творчі здібності до формування 

принципово нових ідей, використовувати різні види та 

форми рухової активності для активного відпочинку та 

ведення здорового способу життя 

1.8. Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

Усі науково-педагогічні працівники, що забезпечують навчальний 

процес за освітньою програмою, за кваліфікацією відповідають 

профілю і напряму дисциплін, що викладаються, мають необхідний 

стаж науково-педагогічної роботи. В процесі організації 

навчального процесу залучаються професіонали з досвідом 

практичної роботи за спеціальністю 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Матеріально-технічне забезпечення дозволяє повністю забезпечити 

освітній процес протягом усього циклу підготовки за освітньою 

програмою. Стан приміщень засвідчено санітарно-технічними 

паспортами, що відповідають існуючим нормативним актам. 

Доступ до спеціальних засобів, баз даних, спеціалізованого 

програмного забезпечення тощо здійснюється на основі укладених 

угод із органами публічної влади, організаціями, які мають 

відповідне матеріально-технічне забезпечення 

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

Інформаційне та навчально -методичне забезпечення освітньої 

програми відповідає ліцензійним умовам провадження освітньої 

діяльності у сфері вищої освіти , має актуальний змістовий контент , 

базується на сучасних інформаційно -комунікаційних технологіях , 
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включає авторські розробки науково-педагогічних працівників.  
 

1.9. Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

Національна кредитна мобільність може здійснюватися відповідно 

до договорів про співпрацю ХУУП імені Леоніда Юзькова та інших 

закладів вищої освіти України.  

При вступі на навчання за цією програмою на основі здобутого за 

спорідненою або іншою спеціальністю ступеня молодшого 

бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) 

допустимий обсяг академічної різниці складає 20 кредитів ЄКТС 

при зарахуванні на другий або третій роки навчання, а при 

зарахуванні на четвертий рік навчання – 10 кредитів ЄКТС. 

Навчання за програмою передбачає можливість перезарахування 

кредитів, отриманих при вивченні аналогічних навчальних 

дисциплін (модулів) в інших закладах вищої освіти за умови 

відповідності їх загального обсягу та змісту не менш, ніж на 75 

відсотків та відповідності форм контролю. 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

Програма відкрита для перспективної участі у науково-дослідних 

проєктах та програмах академічної мобільності за кордоном 

Міжнародна кредитна мобільність може здійснюватися згідно із 

чинним законодавством та укладеними договорами про співпрацю 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда 

Юзькова з іншими закладами вищої освіти зарубіжних країн.  

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Навчання іноземних студентів може здійснюватися відповідно до 

вимог чинного законодавства.  
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2. Перелік компонентів освітньо-професійної програми та їх логічна 

послідовність 
 

2.1. Перелік компонентів освітньо-професійної програми 

 
Шифр Назва навчальної дисципліни Обсяг 

(кредити 

EKTS) 

Форма 

підсумкового 

контролю 

Теоретична підготовка 

Обов’язкові освітні компоненти циклу загальної підготовки 

ОЗ.293.Б.1. Логіка 3 екзамен 

ОЗ.293.Б.2. Фізичне виховання 3 залік 

ОЗ.293.Б.3. Філософія 3 екзамен 

ОЗ.293.Б.4. Інформаційні системи та технології 3 залік 

ОЗ.293.Б.5. Ділова українська мова 5 залік, екзамен 

ОЗ.293.Б.6. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 40 залік, екзамен 

ОЗ.293.Б.7. Друга іноземна мова 20 залік, екзамен 

 Всього 77  

Обов’язкові освітні компоненти циклу професійної підготовки 

ОП.293.Б.1. Теорія держави і права 4,5 екзамен 

ОП.293.Б.2. Вступ до спеціальності та основи досліджень 4 екзамен 

ОП.293.Б.3. 
Історія держави і права України та зарубіжних 

країн 
6 

екзамен 

ОП.293.Б.4. Історія міжнародного права 4 екзамен 

ОП.293.Б.5. Правничі системи сучасності 3,5 екзамен 

ОП.293.Б.6. Порівняльне конституційне право  3,5 екзамен 

ОП.293.Б.7. 
Міжнародно-правові механізми захисту прав 

людини 
3,5 

екзамен 

ОП.293.Б.8. Порівняльне адміністративне право  3,5 екзамен 

ОП.293.Б.9 Цивільне право  7 залік, екзамен 

ОП.293.Б.10. Міжнародне публічне право 7 екзамен 

ОП.293.Б.11. Кримінальне право  7 залік, екзамен 

ОП.293.Б.12. Інституційне право Європейського Союзу 4 екзамен 

ОП.293.Б.13. Порівняльне трудове та соціальне право  3,5 екзамен 

ОП.293.Б.14. Порівняльне цивільне право 3,5 екзамен 

ОП.293.Б.15. Матеріальне право Європейського Союзу 3 екзамен 

ОП.293.Б.16. Порівняльне кримінальне право і процес 3 екзамен 

ОП.293.Б.17. Міжнародне економічне право 3,5 екзамен 

ОП.293.Б.18. Міжнародне приватне право 6 залік, екзамен 

ОП.293.Б.19. Міжнародний комерційний арбітраж 3,5 екзамен 

ОП.293.Б.20. Курсові роботи 6  

 Всього 89,5  

 Всього з обов’язкових освітніх компонентів 165,5  
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Шифр Назва навчальної дисципліни Обсяг 

(кредити 

EKTS) 

Форма 

підсумкового 

контролю 

Вибіркові освітні компоненти 

Дві освітні компоненти на вибір 

В.293.Б.1. Теорія міжнародних відносин 3 залік 

В.293.Б.2. Міжнародні економічні відносини 3 залік 

В.293.Б.3. Міжнародний бізнес 3 залік 

В.293.Б.4. Економічна теорія 3 залік 

Дві освітні компоненти на вибір 

В.293.Б.5. Римське право 3 залік 

В.293.Б.6. Латинська юридична термінологія 3 залік 

В.293.Б.7. Країнознавство 3 залік 

В.293.Б.8. Релігієзнавство 3 залік 

Одна освітня компонента на вибір 

В.293.Б.9. Основи охорони праці та безпека життєдіяльності 3 залік 

В.293.Б.10. Загальна і професійна психологія 3 залік 

Одна освітня компонента на вибір 

В.293.Б.11. Гендерна рівність і недискримінація 3 залік 

В.293.Б.12. Геополітика 3 залік 

Дві освітні компоненти на вибір 

В.293.Б.13. Право зовнішній зносин 3 залік 

В.293.Б.14. Дипломатичне право 3 залік 

В.293.Б.15. Правова статистика 3 залік 

В.293.Б.16. Робота з відкритими даними 3 залік 

В.293.Б.17. Основи прокурорської діяльності 3 залік 

В.293.Б.18. Основи кримінального процесу 3 залік 

Три освітні компоненти на вибір 

В.293.Б.19. Порівняльне сімейне право 3 залік 

В.293.Б.20. Міжнародне право інтелектуальної власності 3 залік 

В.293.Б.21. Міжнародне природоресурсне право 3 залік 

В.293.Б.22. Міжнародний туризм 3 залік 

В.293.Б.23. Порівняльний цивільний процес 3 залік 

В.293.Б.24. Вступ до альтернативного вирішення спорів 3 залік 

Дві освітні компоненти на вибір 

В.293.Б.25. Теорія міжнародних бізнес транзакцій 3,5 залік 

В.293.Б.26. Європейське контрактне право 3,5 залік 

В.293.Б.27. Судові системи і порівняльне судове право  3,5 залік 

В.293.Б.28. Судова система ЄС 3,5 залік 

Три освітні компоненти на вибір 

В.293.Б.29. Фінансове право Європейського Союзу 3 залік 

В.293.Б.30. Податкове право Європейського Союзу 3 залік 

В.293.Б.31. 
Правове регулювання внутрішнього ринку 

Європейського Союзу 
3 

залік 
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Шифр Назва навчальної дисципліни Обсяг 

(кредити 

EKTS) 

Форма 

підсумкового 

контролю 

В.293.Б.32. Міжнародне інформаційне право 3 залік 

В.293.Б.33. Політологія 3 залік 

В.293.Б.34. Основи юридичної клінічної практики 3 залік 

В.293.Б.35. Основи адвокатської діяльності 3 залік 

Чотири дисципліни на вибір 

В.293.Б.36. 
Міжнародно-правовий захист прав національних 

меншин, вимушених переселенців, біженців 
3 

залік 

В.293.Б.37. Міжнародне гуманітарне право 3 залік 

В.293.Б.38. Право міжнародних організацій 3 залік 

В.293.Б.39. Право міжнародної відповідальності 3 залік 

В.293.Б.40. Міжнародне морське право 3 залік 

В.293.Б.41. Міжнародне торговельне право 3 залік 

В.293.Б.42. Право міжнародної безпеки 3 залік 

В.293.Б.43. Право розв’язання міжнародних спорів 3 залік 

В.293.Б.44. 
Міжнародне співробітництво у сфері боротьби зі 

злочинністю (англійською мовою) 
3 

залік 

 Всього з вибіркових освітніх компонентів 61  

 Всього з теоретичної підготовки 227,5  

Практична підготовка 

ПП.293.Б.1. Навчальна практика 3  

ПП.293.Б.2. Навчальна практика 7,5  

 Всього з практичної підготовки 10,5  

Атестація 

А.293.Б.1. 
Комплексний екзамен з дисциплін професійної 

підготовки 
2 

 

 Всього з атестації 2  

 Загальний обсяг освітньої програми 240  

 

2.2. Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми 

 

Освітньо-професійна програма охоплює вивчення низки обов’язкових та 

вибіркових навчальних компонентів, спрямованих на досягнення програмних 

результатів навчання (Схема 1). 
Загальний обсяг обов’язкових навчальних компонентів складає 178 

кредитів ЄКТС, з яких 165,5 – спрямовані на формування знань, умінь та 

навичок за циклом загальної та професійної підготовки, 10,5 – за циклом 

практичної підготовки. 
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Схема 1. Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми 
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Обсяг вибіркових навчальних дисциплін складає 62 кредити ЄКТС, у 

тому числі 9 кредитів ЄКТС за циклом загальної підготовки, 53 – за циклом 

професійної підготовки. 

 

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 
 

Підсумкова атестація випускників освітньо-професійної програми 

спеціальності 293 Міжнародне право проводиться у формі комплексного 

екзамену з дисциплін професійної підготовки у порядку, визначеному 

Положенням про організацію освітнього процесу в Хмельницькому 

університеті управління та права імені Леоніда Юзькова. 

 

4. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення  

якості вищої освіти 

Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти (далі – СВЗЯВО) 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова 

відповідає вимогам Європейських стандартів і рекомендацій стосовно 

забезпечення якості вищої освіти (ESG 15), Закону України «Про вищу освіту » 

від 01 липня 2014 року № 1556-VII, актам Кабінету Міністрів України , 

Міністерства освіти і науки України , локальним нормативно-правовим актам 

Університету. СВЗЯВО в університеті функціонує відповідно до Положення 

про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Хмельницького 

університету управління та права імені Леоніда Юзькова, Положення про 

організацію освітнього процесу у Хмельницькому університеті управління та 

права імені Леоніда Юзькова , Положення про систему рейтингового 

оцінювання результатів освітньої діяльності здобувачів вищої освіти у 

Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова , 

Положення про систему рейтингового оцінювання результатів профе сійної 

діяльності науково - педагогічних працівників Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова, Кодексу академічної доброчесності 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова тощо.  

Розроблена СВЗЯВО передбачає здійснення таких процедур і заходів:  
– визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;  
– здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;  
– щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти і науково -педагогічних 

працівників Університету та регулярне оприлюднення результатів таких 

оцінювань на офіційному веб -сайті Університету , на інформаційних стендах та 

в будь-який інший спосіб;  
– забезпечення підвищення кваліфікації науковопедагогічних працівників;  
– забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу, у тому числі самостійної роботи студентів , за кожною освітньою 

програмою;  
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– забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління освітнім процесом;  
– забезпечення публічності інформації про освітні програми , ступені 

вищої освіти та кваліфікаціі;̈  
– забезпечення дотримання академічної доброчесності науково - 

педагогічними працівниками Університету та здобувачами вищої освіти , у тому 

числі створення і забезпечення функціонування ефективної системи 

запобігання та виявлення академічного плагіату;  
– інших процедур і заходів. 

 

5. Забезпечення програмних компетентностей та програмних результатів 

навчання компонентами освітньої програми 

Відповідність визначених ОПП програмних результатів навчання 

обов’язковим освітнім компонентам ОПП у табл. 3. 

Відповідність визначених ОПП програмних результатів навчання 

вибірковим освітнім компонентам ОПП у табл. 4. 

Відповідність визначених ОПП програмних компетентностей 

обов’язковим освітнім компонентам ОПП у табл. 5. 

Відповідність визначених ОПП програмних компетентностей вибірковим 

освітнім компонентам ОПП у табл. 6. 
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Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання обов’язковим освітнім компонентам освітньо-

професійної програми 
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ПРН-1          +                     
ПРН-2 +  +         + + + +  +   + +     +    + 
ПРН-3                         +   + +  
ПРН-4 +  +            +  +   + +       + + + 
ПРН-5        + +     +                 
ПРН-6              +         +   +     
ПРН-7 +        +                 +    + 
ПРН-8    +                           
ПРН-9     + + +                  +     + 
ПРН-10                               
ПРН-11 +           +              +     
ПРН-12        +   + + + + +  +   + +   +       
ПРН-13        +  + + + + + +  +   + +   +       
ПРН-14        +     +  + + + + + + + +   +     + 
ПРН-15              +            +  + +  
ПРН-16              +           + +  + +  
ПРН-17          + +        +            
ПРН-18                        + + +  + +  
ПРН-19             +  +  +   + + + +        
ПРН-20  + +                        + + + + 
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6. Набрання чинності та дія програми 
 

Освітня програма (у новій редакції) призначена для вступників 2022 і 

наступних років вступу, затверджується вченою радою університету та набирає 

чинності згідно з наказом ректора університету про введення її в дію. 

 

7. Перелік нормативних документів, на яких базується освітньо-професійна 

програма 

1. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 року № 2145-VІII URL : 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19  

2. Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 року № 1556-VII. 

URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18   

3. Про затвердження Національної рамки кваліфікацій (НРК) : 

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341. URL : 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п  

4. Про затвердження переліку галузей знань і  спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти : Постанова Кабінету 

Міністрів України від 29.04.2015 р. № 266. URL : 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п. 

5. Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» 

ДК 003:2010. URL : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10#Text  

6. Проєкту стандарту вищої освіти третього рівня (ступінь бакалавр) за 

спеціальністю 293 «Міжнародне право» галузі знань. 29 «Міжнародні 

відносини» URL : https://mon.gov.ua/storage/app/media/vyshcha/naukovo-

metodychna_rada/proekty_standartiv_VO/293-mizhnarodne-pravo-bakalavr-

15.05.17.doc 

 

 

 

 

Гарант освітньої програми, 

в.о.завідувачки кафедри міжнародного  

та європейського права,  

к.ю.н., доцентка                      Олена ЧЕРНЯК 
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