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Мета програми:
Підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі міжнародного права,
які володіють системою знань з міжнародного, національного та іноземного
права, кількома іноземними мовами, знайомі з сучасними науковими
досягненнями цієї галузі, можуть критично оцінювати та застосовувати на
практиці теоретичні постулати та інноваційні методи, здатні до постійного
навчання і самовдосконалення, здатні викладати цикл міжнародно-правових
дисциплін у вищій школі на високому методичному та професійному рівні,
спираючись на найсучасніші техніки та методики навчального процесу, брати
участь у наукових дослідженнях, здатні займатися правотворчою,
правозастосовною,
експертно-консультаційною
та
організаційноуправлінською діяльністю у сфері міжнародних відносин, зовнішньої
політики, міжнародного співробітництва, виконувати та застосовувати норми
міжнародного права в різних видах діяльності.
Обсяг програми:
90 кредитів ЄКТС
Нормативний термін навчання:
1 рік 4 місяці
Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за
програмою, і вимоги до професійного відбору вступників:
За програмою можуть навчатися:
- особи, які завершили навчання на першому (бакалаврському) рівні
вищої освіти за напрямами підготовки 6.030401 Правознавство та 6.030203
Міжнародне право (082 Міжнародне право та 293 Міжнародне право) та
успішно пройшли вступне фахове випробування та вступний екзамен з
іноземної мови;
- особи, які здобули ступінь бакалавра за іншим напрямом підготовки,
успішно пройшли додаткове фахове випробування (комплексний екзамен),
програма якого містить ключові питання базових дисциплін, що формують
компетенції бакалавра права, вступне фахове випробування та вступний
екзамен з іноземної мови;
Результати навчання (компетентності), якими має володіти здобувач
другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю
293 Міжнародне право:
Випускник повинен мати такі загальнокультурні компетентності
(ЗК):
– знання та розуміння предметної галузі, усвідомлення соціальної значущості
своєї майбутньої професії (ЗК-1);
– здатність сумлінно виконувати професійні обов’язки, діяти відповідно до
етичних мотивів та чинного законодавства (ЗК-2);

– здатність в умовах розвитку правової науки і державної політики
вдосконалювати й розвивати свій інтелектуальний і загальнокультурний
рівень, уміння набувати нові знання, використовуючи сучасні
інформаційно-освітні технології (ЗК-3);
– володіння навичками ділового спілкування рідною й іноземними мовами на
високому професійному рівні, знання та розуміння наукової правничої
термінології (ЗК-4);
– уміння працювати у викладацькому колективі вищого навчального закладу,
ефективно виконувати основні види викладацької роботи, забезпечувати
студентам сприятливі умови навчання; достатнє володіння відповідними
педагогічними методиками та інноваційними підходами щодо форми й
змісту викладання юридичних дисциплін, зокрема міжнародно-правових
(ЗК-5);
– здатність проводити самостійне, організовувати індивідуальне й колективне
наукові дослідження в межах здобутої спеціальності, формулювати
завдання та складати програму дослідження, підбирати й упорядковувати
первинні й вторинні джерела, оформлювати результати наукової діяльності,
зокрема створювати якісні наукові тексти, що можуть бути опубліковані у
фахових виданнях (ЗК-6);
– уміння вести наукову дискусію та спір, відстоювати власні погляди в
максимально ефективній, переконливій, коректній і тактовній формі,
інтелектуальна чесність і вміння працювати з критикою (ЗК-7).
Випускник повинен мати такі предметні (професійні) компетентності
(ПК):
– уміння застосовувати набуті знання, вміння й навички в галузі
міжнародного права на практиці, здатність розробляти проекти міжнародноправових актів нормативного та індивідуального характеру (ПК-1);
– здатність кваліфіковано застосовувати міжнародно-правові акти у різних
сферах юридичної діяльності, вміння реалізовувати матеріальні й
процесуальні міжнародно-правові норми у професійній діяльності (ПК-2);
– здатність забезпечувати дотримання вимог міжнародного права, міжнародні
зобов’язання України в межах виконання своїх посадових обов’язків (ПК-3);
– здатність кваліфіковано тлумачити міжнародно-правові акти та давати
кваліфіковані юридичні висновки й консультації з міжнародно-правових
питань (ПК-4);
– здатність брати участь у міжнародних переговорах та роботі міжнародних
міжурядових і неурядових організацій, приймати обґрунтовані та ефективні
управлінські рішення (ПК-5);
– вміння аналізувати й реалізовувати в професійній діяльності управлінські
інновації, забезпечувати дотримання міжнародно-правових стандартів у
професійній діяльності (ПК-6);
– здатність кваліфіковано здійснювати наукові дослідження в галузі
міжнародного права (ПК-7);

– здатність викладати міжнародно-правові дисципліни на високому
теоретичному й методичному рівні (ПК-8);
– здатність керувати самостійною роботою осіб, що навчаються, зокрема,
з міжнародно-правових дисциплін (ПК-9);
– визначеність і наполегливість у постановці професійних завдань та
здатність узяти на себе відповідальність (ПК-10);
– здатність ефективно здійснювати правове виховання з міжнародноправових питань (ПК-11).
Випускники магістратури юридичного факультету Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна за спеціальністю 293
Міжнародне право повинні мати компетенції, представлені як результати
навчання у таблиці 1 щодо кожної з дисциплін навчального плану.
Після успішного завершення програми студент має продемонструвати
такі результати:
Знати:
Загальні результати:
- природу та історичний розвиток міжнародного права;
- основні принципи, джерела та суб’єкти міжнародного права;
- взаємодію міжнародного права з внутрішнім правом держав;
- порядок, процедуру імплементації міжнародних норм у
законодавство України;
- концепцію території в міжнародному праві;
- право міжнародної відповідальності;
- концепцію юрисдикції в міжнародному праві;
- галузі міжнародного права;
фахові результати:
міжнародно-правові поняття і категорії, міжнародно-правові
стандарти та шляхи їх імплементації в Україні;
специфіку становлення вітчизняної міжнародно-правової
доктрини; вчення про міжнародні відносини, міжнародне спілкування,
форми пізнання й обґрунтування загальновизнаних принципів і норм
міжнародного права у контексті інтеграції України до міжнародної та
європейської спільноти;
юридичне і політичне значення міжнародного права для
національної правової системи; систему міжнародного права, методи і
зміст правового регулювання у різних галузях міжнародного права;
форми міжнародного захисту прав, свобод та інтересів
фізичних і юридичних осіб;
сучасні наукові школи міжнародного права.
Вміти:
Загальні результати:
використовувати практичний досвід прийняття виважених і
обґрунтованих з точки зору міжнародно-правових вимог рішень у
стандартних умовах юридичної діяльності;

застосовувати наукові розробки, наукову, педагогічну,
навчально-методичну практику на заняттях з міжнародно-правових
дисциплін; ефективно застосовувати методи, засоби, прийоми
педагогічного впливу, методики виховання і викладання міжнародноправових дисциплін;
самостійно обирати і застосовувати методи міжнародноправової науки та алгоритм діяльності у практичних ситуаціях згідно з
міжнародно-правовими стандартами у відповідній сфері;
Фахові результати:
керувати правовою роботою в органі публічної влади, на
підприємстві, в установі, організації, надавати правову (у тому числі
міжнародно-правову) допомогу його структурним підрозділам і
громадським організаціям;
вивчати, аналізувати і узагальнювати результати міжнародних
переговорів і результатів розгляду звернень до міжнародних
юрисдикційних органів, а також вивчати практику укладання і виконання
міжнародних договорів з метою розробки відповідних пропозицій для
усунення виявлених недоліків і поліпшення зовнішньополітичної
діяльності;
брати участь у роботі з укладання міжнародних договорів,
підготовці висновків про їх юридичну обґрунтованість.
Мати навички щодо:
Загальні результати:
роботи в трудовому колективі, планування та розподілу часу на
виконання завдань;
усного та письмового ділового спілкування;
виконання наукових досліджень з міжнародно-правової
тематики;
постановки проблем у сфері професійної діяльності та пошуку
алгоритму їхнього вирішення;
Фахові результати:
розробки документів міжнародного офіційного листування;
підготовки обґрунтованих відповідей на звернення з міжнародно-правових
питань;
правової оцінки міжнародних подій та актів; вирішення
міжнародно-правових
спорів;
правового
супроводження
зовнішньополітичної діяльності;
здійснення довідково-інформаційної роботи з міжнародноправових питань та міжнародних договорів із застосуванням технічних
засобів, а також організації обліку чинних міжнародно-правових актів;
проведення роботи з правової освіти, надання довідок і
консультацій працівникам органу публічної влади, підприємства,
установи, організації про чинне міжнародне право, а також висновків з
міжнародно-правових питань; надання допомоги з оформлення документів
міжнародно-правового характеру.

Система атестації здобувачів вищої освіти.
Кожен із трьох семестрів закінчується складанням заліковоекзаменаційної сесії, яка містить визначений навчальним планом перелік
заліків та екзаменів із ключових дисциплін. За результатами захисту
педагогічної практики виставляється залік.
З метою визначення відповідності рівня засвоєння знань випускників
другому освітньому (магістерському) рівню проводиться підсумкова
атестація, що передбачає:
1.
Комплексний атестаційний екзамен, програма якого складається з таких
дисциплін: Право міжнародної відповідальності, Міжнародне право прав
людини, Міжнародне трудове право, а також містить завдання з іноземної
мови.
2. Виконання та захист дипломної магістерської роботи.
Екзаменаційні комісії оцінюють студентів, які закінчують вищий
навчальний заклад, на основі кваліфікаційного екзамену, завдання якого
містять запитання, що дають змогу оцінити загальну підготовку випускника та
якість вирішення випускником професійних задач.
Дипломна магістерська робота виконується протягом другого та третього
семестрів, а також в період проходження практики. Вона повинна бути
самостійною і логічно завершеною, пов'язаною з вирішенням науководослідних завдань того виду діяльності, до якого готується магістр.
Під час виконання дипломної магістерської роботи студенти повинні
продемонструвати свої здатності і вміння, спираючись на отримані поглиблені
знання, вміння (загальнокультурні та професійні компетенції), самостійно
вирішувати на сучасному рівні завдання своєї професійної діяльності,
професійно викладати спеціальну інформацію, науково аргументувати і
захищати свою точку зору. Захист роботи в обов'язковому порядку передбачає
оцінку рівня мовленнєвої культури випускника та перевірку текстів
дипломних робіт на наявність запозичень з інших з метою забезпечення
виконання принципів академічної доброчесності.

Голова Вченої ради
юридичного факультету,
декан
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Таблиця 1.

Знання з предметної області:знає основні методи наукових досліджень та можливості
використання цих методів у правових наукових дослідженнях;
Когнітивні компетентності:має цілісне уявлення про методи наукових досліджень та
особливості їх застосування при здійсненні наукових досліджень у галузі права, а також про
види наукових досліджень, порядок та особливості їх організації.
Практичні вміння та навички:здатний кваліфіковано здійснювати наукові дослідження в
галузі права, зокрема виявляти наукові проблеми, формулювати теми та завдання наукових
досліджень у галузі права, застосовувати у практичній науковій діяльності
загальнофілософські підходи, загальнонаукові та спеціально-юридичні методи наукових
досліджень, здійснювати наукові дослідження як на емпіричному, так і на теоретичному
рівнях, правильно оформляти та оприлюднювати результати наукових досліджень, вести
наукові дискусії, впроваджувати результати наукових досліджень у практичну нормотворчу
та правозастосовну діяльність.
Загальні вміння та навички: здатний вдосконалювати й розвивати свій інтелектуальний і
загальнокультурний рівень на основі здатності компетентно використовувати на практиці
отримані уміння і навички в організації дослідницьких робіт, управлінні колективом, зокрема
щодо інформаційного забезпечення дослідницької діяльності, оформлення, оприлюднення та
практичного використання її результатів.
знає: теоретико-методологічні засади дослідження глобальних проблем сучасності; джерела і
прояви глобальних проблем сучасності; логіку глобальних процесів та їхню обумовленість
економікою, історією, правом; механізми взаємного впливу планетарного середовища,
світової економіки та світової політики; наслідки глобальних проблем сучасності;
вміє: орієнтуватися у світових економічних, екологічних, демографічних, міграційних
процесах; аналізувати глобальні проблеми із застосуванням сучасної методології
соціологічної науки;
має навички: самостійного аналізу глобальних проблем сучасності; аналізу глобальних
проблем сучасності за даними матеріалів ЗМІ; виявляти тенденції розвитку глобальних
проблем сучасності та шляхів їхнього вирішення.

1.2 Цикл професійної підготовки
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3
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4

ПК-1,
ПК-2,
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ПК-5

ЗК-1,

ПК-1,

ЗК-2,

ПК-2,

Знання з предметної області: знає природу міжнародних міжурядових організацій
універсального, регіонального, субрегіонального характеру, специфіку їх діяльності; правову
основу діяльності; правову природу міжнародних недержавних організацій; підстави,
правову основу співпраці міжнародних організацій з державами, які не є їх членами та
іншими суб’єктами (державоподібні утворення, недержавні організації); підстави, види і
форми відповідальності міжнародних організацій; статус співробітників міжнародних
організацій; процедуру вирішення внутрішніх спорів і дисциплінарних справ; вміє працювати
з міжнародними угодами міжнародних організацій, актами, які містять норми «м’якого
права»; розробляти документи міжнародного офіційного листування міжнародних
організацій; готувати обґрунтовані відповіді на звернення з питань, пов’язаних з діяльністю
міжнародних організацій, їх інституціями; аналізувати та узагальнювати результати
міжнародних переговорів і результатів розгляду звернень до органів
міжнародних
організацій, а також вивчати практику укладання і виконання міжнародних договорів з
метою розробки відповідних пропозицій для усунення виявлених недоліків і поліпшення
діяльності міжнародних організацій.
Когнітивні компетентності:розуміє місце і роль міжнародних організацій у сучасній
світовій системі; сутність, особливості міжнародних установчих договорів універсального,
регіонального і субрегіонального рівня; знає положення актів міжнародних організацій, що
визначають статус персоналу; здатний представляти державу у міжнародних організаціях, їх
інституційних органах.
Практичні вміння та навички: здатність кваліфіковано тлумачити і застосовувати
положення установчих договорів, «внутрішнього права» міжнародних організацій; здатність
забезпечувати в межах виконання своїх посадових обов’язків дотримання вимог
міжнародного права, міжнародних зобов’язань України; здатність брати участь у
міжнародних переговорах та роботі міжнародних міжурядових і неурядових організацій,
приймати обґрунтовані та ефективні управлінські рішення; здатний відстоювати інтереси
співробітників міжнародних організацій у вирішенні внутрішніх спорів і дисциплінарних
справ
Загальні вміння та навички: здатний сумлінно виконувати свої професійні обов’язки,
дотримуватися принципів етики юриста; здатний вдосконалювати й розвивати свій
інтелектуальний і загальнокультурний рівень; володіє культурою мислення, здатний до
узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановки мети та вибору шляхів її
досягнення.
Знання з предметної області: знає поняття і зміст міжнародного гуманітарного права (права
збройних конфліктів) як галузі міжнародного права; основні джерела міжнародного гуманітарного
права («Гаазьке право» і «Женевське право»), його понятійний апарат; принципи міжнародного
гуманітарного права; розмежування міжнародного конфлікту і неміжнародного конфлікту;
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визначення нейтралітету; правові наслідки початку війни; правові наслідки закінчення війни;
правовий статус комбатантів (представники збройних сил воюючих сторін, які мають право
безпосередньо брати участь у бойових діях; ополчення, добровільні загони, партизани тощо);
правовий статус некомбатантів (цивільне населення, медичний персонал, цивільні журналісти,
священнослужителі, наглядачі, поранені та хворі тощо); систему гуманітарної допомоги ООН та
інших органів та інституцій; заборонені методи і засоби ведення війни; правові підстави, порядок
притягнення до відповідальності за порушення норм міжнародного гуманітарного права; види і
форми відповідальності за порушення норм міжнародного гуманітарного права.
Когнітивні компетентності: знає і розуміє особливості правового регулювання міжнародного
гуманітарного права (права збройних конфліктів); усвідомлює значення
міжнародного
гуманітарного права для захисту прав особистості під час збройних конфліктів; вміє застосовувати
ці знання для розв’язання практичних завдань; вміє правильно застосовувати норми міжнародного
гуманітарного права.
Практичні вміння та навички: володіння навичками самостійної роботи з міжнародноправовими актами у галузі міжнародного гуманітарного права; здатність кваліфіковано тлумачити
і застосовувати положення «Гаазького права» і «Женевського права»; забезпечувати в межах
виконання своїх посадових обов’язків дотримання вимог міжнародного гуманітарного права,
міжнародних зобов’язань України; здатність брати участь у міжнародних переговорах з питань
врегулювання міжнародних, міждержавних і внутрішньодержавних конфліктів; надавати
практичну правову допомогу у захисті прав комбатантів і некомбатантів
Загальні вміння та навички: здатність сумлінно виконувати свої професійні обов’язки,
дотримуватися принципів етики юриста; здатність вдосконалювати й розвивати свій
інтелектуальний і загальнокультурний рівень.

Знання з предметної області: знає поняття, види, форми, підстави відповідальності
суб’єктів міжнародного права; поняття міжнародного правопорушення, міжнародного
делікту, міжнародних злочинів і злочинів міжнародного характеру; особливості
відповідальності держав у міжнародному праві; підстави відповідальності держав за
поведінку органів, осіб, установ; особливості відповідальності міжнародних, міждержавних
організацій; підстави відповідальності фізичних осіб у міжнародному праві; компетенцію
Міжнародного Суду ООН щодо розгляду спорів держав, Міжнародного арбітражу,
Міжнародного трибуналу з морського права, Суду ЄС, Європейського суду з прав людини,
міжнародних органів кримінальної юрисдикції (трибунали і суди ad-hoc); процедуру розгляду
справ міжнародними судовими органами; обставини, що звільняють від відповідальності;
обставини, що виключають виникнення відповідальності; сутність колективних санкцій,
порядок їх застосування; порядок прийняття рішень щодо застосування санкцій від імені
ООН, види санкцій.
Когнітивні компетентності: розуміє значення інституту відповідальності для
забезпечення міжнародного правопорядку; знає сутність, особливості, види і форми
міжнародно-правової відповідальності; знає підстави, умови і порядок застосування санкцій;
знає положення міжнародних актів щодо відповідальності держав та інших суб’єктів
міжнародного права; здатний представляти державу, міжнародну міждержавну організацію,

фізичних осіб у міжнародних судових органах (спеціалізованих трибуналах ) при розгляді
справ;
Практичні вміння та навички: здатність кваліфіковано тлумачити і застосовувати
положення міжнародних угод, що передбачають відповідальність; здатність забезпечувати
дотримання вимог міжнародного права, міжнародні зобов’язання України в межах виконання
своїх посадових обов’язків; здатність брати участь у міжнародних переговорах у випадку
виникнення спірної ситуації за участю держав, міжнародних міжурядових організацій,
приймати обґрунтовані та ефективні управлінські рішення; здатність відстоювати інтереси
держави у вирішенні спорів у міжнародних судових органах; здійснювати представництво
фізичних осіб при розгляді справ міжнародними судовими органами (Європейський суд з прав
людини, Суд Європейського Союзу), органами міжнародної кримінальної юрисдикції
(трибунали і суди ad-hoc).
Загальні вміння та навички: здатний сумлінно виконувати свої професійні обов’язки,
дотримуватися принципів етики юриста; здатний вдосконалювати й розвивати свій
інтелектуальний і загальнокультурний рівень; володіє культурою мислення, здатний до
узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановки мети та вибору шляхів її
досягнення.
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знає: міжнародно-правові засади системи сучасного міжнародного правопорядку та методи
встановлення основних загроз міжнародному правопорядку; сучасні методи пізнання й
інформаційно-освітні технології;
вміє: вдосконалювати й розвивати свій інтелектуальний і загальнокультурний рівень шляхом
систематизації інформації про систему сучасного міжнародного правопорядку; формулювати
завдання та складати план дослідження тенденцій розвитку світової системи правопорядку,
відображати це у наукових публікаціях; кваліфіковано вести наукову дискусію та спір,
відстоювати власні погляди в максимально ефективній, переконливій, коректній і тактовній
формі, працювати з критикою; забезпечувати дотримання вимог міжнародного права під час
приєднання України до міжнародних заходів, спрямованих на підтримання правопорядку у
відповідності до міжнародно-правових зобов’язань;
має навички: проводити самостійне, організовувати індивідуальне й колективне наукові
дослідження основних складових сучасної системи правопорядку; розробляти проекти
міжнародно-правових актів нормативного та індивідуального характеру.
знає: історію становлення і розвитку міжнародного трудового права; предмет, функції,
джерела та правові інститути міжнародного трудового права; правовідносини, що
регулюються міжнародним трудовим правом; правовий статус, компетенцію, функції,
принципи та основні напрямки діяльності Міжнародної організації праці; питання, які
регулюються конвенціями та рекомендаціями МОП; регулювання трудових відносин в
рамках Європейського Союзу, джерельну базу ЄС у цій царині; особливості міжнародноправового захисту трудових прав людини; розуміє особливості регулювання праці
співробітників міжнародних міжурядових організацій;
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вміє: формулювати проблему, яка виникає в галузі міжнародного трудового права, та підходи
до її вирішення в усній та письмовій формі, спираючись на відповідні нормативні акти;
визначати, нормами якого акта регулюється той чи інший різновид відносин у сфері найманої
праці при залученні іноземних суб’єктів, а також з урахуванням правового регулювання
праці мігрантів; складати трудовий договір з працівником-мігрантом з урахуванням
особливостей законодавства окремої держави; визначати пріоритетність норм міжнародного
та національного трудового права при регулюванні праці співробітників міжнародних
міжурядових організацій;
має навички: аналізу міжнародно-правових актів трудового права, законодавства держав та
судової практики; складання юридичних документів; супроводження міжнародної
діяльності підприємств та організацій з питань регулювання трудових відносин; а також
самостійного збільшення отриманих знань, у тому числі створення бази даних.
знає: граматичний склад іноземної мови в повному обсязі; мовленнєві формули, передбачені
програмою; іншомовну лексику для номінації міжнародно-правових понять і категорій,
міжнародно-правових норм, принципів і процедуру їх імплементації в законодавство
України; юридичну термінологію міжнародного права на відповідному рівні.
вміє: вільно і фонетично правильно читати юридичні та суспільно-політичні тексти, підібрані
на базі вивченого лексичного і граматичного матеріалу; розуміти та вміти характеризувати
зміст прочитаного чи прослуханого тексту; вільно вести бесіду іноземною мовою в межах
вивченої тематики, дотримуючись граматичних і фонетичних норм; уміти робити
повідомлення за правовими темами; уміти переказати іноземною мовою зміст прочитаного
чи прослуханого професійно спрямованого тексту; письмово викладати юридичний текст;
перекладати професійні, суспільно-політичні тексти та ділові папери з рідної мови на
іноземну та з іноземної на рідну.
володіє навичками: працювати з оригінальною літературою, реферувати і анотувати наукові
тексти та тексти професійного спрямування, виступати ініціатором діалогу в ситуації
професійного спілкування; одержувати професійну інформацію з іноземних джерел, а також
вільно проводити бесіду-діалог з міжнародної, суспільно-політичної та професійної
тематики; досліджувати друковану іншомовну оригінальну літературу за спеціальністю;
здійснювати пошук фахової інформації у мережі Інтернет за методом ключових слів;
демонструвати елементи усного перекладу фахової інформації іноземною мовою в процесі
ділових зустрічей, нарад.
знає: граматичний склад іноземної мови в повному обсязі; мовленнєві формули, передбачені
програмою; іншомовну лексику для номінації міжнародно-правових понять і категорій,
міжнародно-правових норм, принципів і процедуру їх імплементації в законодавство
України; юридичну термінологію міжнародного права на відповідному рівні;
вміє: вільно і фонетично правильно читати юридичні та суспільно-політичні тексти,
підібрані на базі вивченого лексичного і граматичного матеріалу; розуміти та вміти
характеризувати зміст прочитаного чи прослуханого тексту; вільно вести бесіду іноземною
мовою в межах вивченої тематики, дотримуючись граматичних і фонетичних норм; уміти
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робити повідомлення за правовими темами; уміти переказати іноземною мовою зміст
прочитаного чи прослуханого професійно спрямованого тексту; письмово викладати
юридичний текст; перекладати професійні, суспільно-політичні тексти та ділові папери з
рідної мови на іноземну та з іноземної на рідну;
володіє навичками: працювати з оригінальною літературою, реферувати і анотувати наукові
тексти та тексти професійного спрямування, виступати ініціатором діалогу в ситуації
професійного спілкування; одержувати професійну інформацію з іноземних джерел, а також
вільно проводити бесіду-діалог з міжнародної, суспільно-політичної та професійної
тематики; досліджувати друковану іншомовну оригінальну літературу за спеціальністю;
здійснювати пошук фахової інформації у мережі Інтернет за методом ключових слів;
демонструвати елементи усного перекладу фахової інформації іноземною мовою в процесі
ділових зустрічей, нарад;
Знання з предметної області: знає поняття і зміст основних інститутів міжнародного
комерційного арбітражу (МКА); основні джерела правового регулювання МКА;
співвідношення й особливості інституційного арбітражу та арбітражу ad-hoc; права та
обов’язки сторін в МКА; процедуру вибору арбітрів; організацію процесу розгляду справи в
МКА; види арбітражних рішень; процедуру виконання й оскарження арбітражних рішень.
Когнітивні компетенції: знає і розуміє основні аспекти діяльності МКА; усвідомлює
значення міжнародного арбітражу як одного з видів альтернативного вирішення спорів;
володіє знаннями з процедурних питань організації процесу в МКА; вміє застосовувати ці
знання для організації практичних завдань.
Практичні вміння та навички: має навички самостійної роботи з джерелами міжнародного
комерційного арбітражу (арбітражними регламентами, міжнародними угодами, національним
законодавством); вміє тлумачити і застосовувати норми національного законодавства і
міжнародного права з питань МКА; має навички складання процесуальних документів,
необхідних для провадження в МКА.
Загальні вміння та навички: здатний сумлінно виконувати свої професійні обов’язки,
дотримується принципів етики юриста, володіє культурою мислення, аналізу і сприймає
інформацію іноземною мовою.
знає: норми законодавства про освіту та підзаконних нормативних актів, якими регулюється
освітня діяльність; особливості методики викладання юридичних дисциплін; психологію
студентів вищих навчальних закладів; різновиди форм проведення аудиторних занять та
особливості їхнього застосування в юридичних вищих навчальних закладах; основи
ораторської та педагогічної майстерності; етапи підготовки до аудиторного заняття; зміст
методичного комплексу навчальної дисципліни
вміє: самостійно проводити аудиторні заняття з використанням засвоєних педагогічних
методів і прийомів викладацької діяльності; розробляти методичні матеріали до різних видів
аудиторних занять; використовувати педагогічні засоби для найбільш ефективного
засвоєння слухачами теоретичних знань та практичних навичок
має навички: педагогічного спілкування; професійних та ділових комунікацій та
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встановлення психологічного контакту з аудиторією; науково-дослідної роботи в галузі
методики викладання відповідної навчальної дисципліни юридичного факультету.
знає: міжнародно-правові засади системи сучасного міжнародного правопорядку та методи
встановлення основних загроз міжнародному правопорядку; сучасні методи пізнання й
інформаційно-освітні технології;
вміє: вдосконалювати й розвивати свій інтелектуальний і загальнокультурний рівень шляхом
систематизації інформації про систему сучасного міжнародного правопорядку; формулювати
завдання та складати план дослідження тенденцій розвитку світової системи правопорядку,
відображати це у наукових публікаціях; кваліфіковано вести наукову дискусію та спір,
відстоювати власні погляди в максимально ефективній, переконливій, коректній і тактовній
формі, працювати з критикою; забезпечувати дотримання вимог міжнародного права під час
приєднання України до міжнародних заходів, спрямованих на підтримання правопорядку у
відповідності до міжнародно-правових зобов’язань;
має навички: проводити самостійне, організовувати індивідуальне й колективне наукові
дослідження основних складових сучасної системи правопорядку; розробляти проекти
міжнародно-правових актів нормативного та індивідуального характеру.

Перелік вибіркових модулів
2.1 Цикл загальної підготовки
Методика
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знає: предмет, завдання і методи дисципліни «Методика викладання у вищій школі»; схему
управління пізнавальною діяльністю осіб, що навчаються; основні аспекти формування
мотивів навчальної діяльності; проблеми взаємодії суб'єктів і об'єктів педагогічного процесу;
інтеграцію педагогічної культури та юридичної освіти;
уміє: ставити мету викладання будь-якої юридичної дисципліни; розробляти навчальнометодичні комплекси дисциплін, що викладаються;
має навички: здійснювати пошук і аналіз літератури і джерел дисциплін, що викладаються;
читати лекції і вести практичні заняття.
знає: предмет, завдання і методи дисципліни «Основи педагогічної майстерності»; основні
елементи педагогічної системи і шляхи їх вдосконалення; схему управління пізнавальною
діяльністю осіб, що навчаються; основні аспекти формування мотивів навчальної діяльності;
проблеми взаємодії суб'єктів і об'єктів педагогічного процесу; особливості методики
викладання юридичних дисциплін; психологію студентів вищих навчальних закладів;
уміє: розробляти методичні матеріали до різних видів аудиторних занять; використовувати
педагогічні засоби для найбільш ефективного засвоєння слухачами теоретичних знань та
практичних навичок
має навички: педагогічного спілкування; професійних та ділових комунікацій та
встановлення психологічного контакту з аудиторією; науково-дослідної роботи в галузі
методики викладання відповідної навчальної дисципліни юридичного факультету.

2.2 Цикл професійної підготовки
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Знання з предметної області: поняття та історичний розвиток міжпарламентського
співробітництва; основні напрями, форми і методи міжпарламентського співробітництва на
сучасному етапі, статус Міжпарламентського Союзу як всесвітньої організації
міжпарламентського співробітництва, статус європейських організацій міжпарламентського
співробітництва (Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ,
Міжпарламентської Асамблеї держав – учасниць СНД, Міжпарламентської Асамблеї
Євразійського Економічного Співтовариства, Парламентської Асамблеї Чорноморського
Економічного Співробітництва, Північноатлантичної асамблеї, Комітету з питань
парламентського співробітництва між Україною та ЄС), нормативні та інституційні основи
участі Верховної Ради України у міжпарламентському співробітництві, засади
двостороннього міжпарламентського співробітництва Верховної Ради України, Державний
Протокол та Церемоніал України під час міжпарламентських заходів.
Когнітивні компетентності: знає і розуміє особливості правового регулювання
міжпарламентського
співробітництва;
усвідомлює
значення
міжпарламентського
співробітництва у здійсненні зовнішньополітичної функції держави; вміє застосовувати ці
знання для розв’язання практичних завдань.
Практичні вміння та навички: має навички самостійної роботи з правовими актами з
питань міжпарламентського співробітництва; вміє тлумачити і застосовувати норми
національного законодавства і міжнародно-правових актів з цих питань; має навички з
підготовки та проведення міжпарламентських заходів, вирішення правових ситуацій у даній
сфері.
Загальні вміння та навички: здатний сумлінно виконувати свої професійні обов’язки,
дотримуватися принципів етики юриста; здатний вдосконалювати й розвивати свій
інтелектуальний і загальнокультурний рівень.
Знання з предметної області: поняття та історичний розвиток міжнародних
стандартів місцевого самоврядування; правові основи міжнародних стандартів
місцевого самоврядування; світовий і європейський досвід організації
місцевого самоврядування; концепції і моделі місцевого самоврядування;
принципи Європейської хартії місцевого самоврядування; сфера компетенції
місцевого
самоврядування;
адміністративні
кордони
самоврядних
територіальних одиниць; статус обраних представників; статус виконавчих
органів місцевого самоврядування; сутність контролю за діяльністю органів і
посадових осіб місцевого самоврядування; фінансові ресурси місцевого
самоврядування; матеріальні ресурси місцевого самоврядування; гарантії прав
місцевого самоврядування; імплементація міжнародних стандартів місцевого
самоврядування в національне законодавство України.
Когнітивні компетентності: знає і розуміє основні поняття, зміст міжнародних
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стандартів місцевого самоврядування, особливості застосування міжнародних
стандартів місцевого самоврядування у національному законодавстві України,
вміє застосовувати ці знання для розв’язання практичних завдань.
Практичні вміння та навички: має навички самостійної роботи з міжнародно-правовими
актами, що стосуються принципів організації, формування та діяльності органів місцевого
самоврядування; вміє тлумачити і застосовувати норми національного законодавства і
міжнародно-правових актів з питань місцевого самоврядування; має навички вирішення
правових ситуацій у даній сфері.
Загальні вміння та навички: здатний сумлінно виконувати свої професійні обов’язки,
дотримуватися принципів етики юриста; здатний вдосконалювати та розвивати свій
інтелектуальний і загальнокультурний рівень.
знає: поняття та зміст міграційної політики; правове підґрунтя щодо забезпечення
міграційних процесів на універсальному та регіональному рівнях; правове регулювання
міграційних процесів в рамках ЕС; правий статус біженців, вимушених переселенців,
внутрішньо переміщених осіб; компетенцію міжнародних інституцій щодо захисту прав
біженців; поняття, правове регулювання права притулку; підстави і порядок надання права
притулку; статус осіб, яким надано притулок; компетенцію міжнародних інституцій щодо
захисту прав біженців; взаємодію міжнародного права і національного законодавства держав
у сфері міграційної політики; форми міжнародного захисту прав, свобод та інтересів
фізичних осіб.
вміє: використовувати практичний досвід прийняття виважених і обґрунтованих з точки зору
міжнародно-правових вимог рішень у стандартних умовах юридичної діяльності; вивчати,
аналізувати та узагальнювати результати міжнародних переговорів; аналізувати результати
розгляду звернень до міжнародних органів із захисту прав людини; вивчати практику
укладання і виконання міжнародних договорів з метою розробки відповідних пропозицій для
виявлених недоліків та надання відповідних пропозицій щодо їх усунення.
має навички: постановки проблем у сфері професійної діяльності та пошуку алгоритму
їхнього вирішення; правової оцінки міжнародних подій та актів; вирішення міжнародноправових спорів; проведення роботи з правової освіти, надання довідок і консультацій
працівникам органів публічної влади, підприємств, установ, організацій про чинне
міжнародне право, а також висновків з міжнародно-правових питань; надання допомоги з
оформлення документів міжнародно-правового характеру; підготовки обґрунтованих
відповідей на звернення з міжнародно-правових питань; правової оцінки міжнародних подій
та актів; вирішення міжнародно-правових спорів.
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знає: етапи, розвиток національної правової системи України; становлення та розвиток
національної правової системи України в умовах євроінтеграції; поняття, сутність
інтеграційних процесів; правове підґрунтя співпраці України і ЄС; правове підґрунтя
співпраці України і Ради Європи; правове підґрунтя співпраці України і ОБСЄ;
співвідношення національної правової системи і міжнародної правої системи;
вміє: вдосконалювати й розвивати свій інтелектуальний і загальнокультурний рівень шляхом
систематизації інформації про систему сучасного міжнародного правопорядку, застосовувати
для цього сучасні методи пізнання та інформаційно-освітні технології; застосовувати набуті
знання, вміння й навички в частині забезпечення міжнародного правопорядку під час
практичної діяльності, здатність розробляти проекти міжнародно-правових актів
нормативного та індивідуального характеру; забезпечувати дотримання вимог міжнародного
права, міжнародні зобов’язання України в межах виконання своїх посадових обов’язків;
має навички: проводити самостійне, організовувати індивідуальне й колективне наукові
дослідження основних складових сучасної системи правопорядку, формулювати завдання та
складати план дослідження тенденцій розвитку світової системи правопорядку, відображати
це у наукових публікаціях; кваліфіковано вести наукову дискусію та спір, відстоювати власні
погляди в максимально ефективній, переконливій, коректній і тактовній формі; роботи в
міжнародному переговорному процесі, в діяльності міжнародних міжурядових структур, які
беруть участь у вирішенні питань щодо забезпечення світового правопорядку.
знає: природу та історичний розвиток міжнародного податкового права; поняття, основні
принципи, джерела, суб’єкти міжнародного податкового права; міжнародно-правові поняття
і категорії, міжнародно-правові стандарти; соціально-економічну і правову обумовленість
міждержавного співробітництва у галузі оподаткування; імплементацію в законодавство
України стандартів міжнародного податкового права.
вміє: використовувати практичний досвід прийняття виважених і обґрунтованих з точки зору
міжнародного права рішень у стандартних умовах юридичної діяльності; вивчати,
аналізувати та узагальнювати результати міжнародних переговорів і результатів розгляду
звернень до міжнародних юрисдикційних органів, а також вивчати практику укладання і
виконання міжнародних договорів з метою розробки відповідних пропозицій для усунення
виявлених недоліків і поліпшення співпраці в економічній сфері.
має навички: постановки проблем у сфері професійної діяльності та пошуку алгоритму
їхнього вирішення; правової оцінки міжнародних актів; вирішення міжнародно-правових
спорів; правового супроводження зовнішньополітичної діяльності; підготовки обґрунтованих
відповідей на звернення з міжнародно-правових питань.
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знає: природу та історичний розвиток міжнародного митного права; поняття, його основні
принципи, джерела, суб’єкти; понятійний апарат (митний союз, митний тариф, митна
територія, митна вартість тощо); взаємодію міжнародного митного права з внутрішнім
митним правом держав; співробітництво між митними адміністраціями держав-членів
митного союзу; економічне значення міжнародного митного права для національної правової
системи;
вміє: використовувати практичний досвід прийняття виважених і обґрунтованих рішень у
стандартних умовах юридичної діяльності; вивчати, аналізувати й узагальнювати результати
міжнародних переговорів і результатів розгляду звернень до міжнародних юрисдикційних
органів, а також вивчати практику укладання і виконання міжнародних договорів з метою
розробки відповідних пропозицій для усунення виявлених недоліків; підготовки
обґрунтованих відповідей на звернення з міжнародно-правових питань; правової оцінки
міжнародних актів; вирішення міжнародно-правових спорів;
володіє навичками: постановки проблем у сфері професійної діяльності та пошуку
алгоритму їхнього вирішення; правової оцінки міжнародних актів; вирішення міжнародноправових спорів; надання допомоги з оформлення документів міжнародно-правового
характеру.
Знання з предметної області: знає поняття та основні особливості інвестиційної діяльності
в Європейському союзі; джерела інвестиційного регулювання в ЄС; принципи інвестиційної
діяльності та методи їх економічної оцінки; економічну сутність та види інвестицій;
інституційні механізми інвестиційної політики в ЄС; інвестиційні обмеження в країнах ЄС.
Когнітивні компетенції: знає і розуміє основи інвестиційної діяльності Європейського
союзу; усвідомлює перспективні напрямки і сфери інвестування в країнах ЄС; володіє
навичками аналізу інвестиційних процесів в Європейському союзі.
Практичні вміння та навички: має навички самостійної роботи з правовими актами ЄС з
питань інвестиційної діяльності; вміє тлумачити і застосовувати норми міжнародно-правових
актів у сфері міжнародних інвестицій.
Загальні вміння та навички: здатний сумлінно виконувати свої професійні обов’язки;
дотримуватися принципів етики юриста; володіє культурою мислення, аналізу, постановки
мети та вирішення поставлених завдань.
Знання з предметної області: знає порядок і процедуру підготовки, укладання та виконання
міжнародних комерційних угод; основні джерела регулювання питань міжнародної комерції;
статус міжнародних організацій економічної спрямованості; положення міжнародноправових актів, що регламентують порядок укладання міжнародних договорів, основні
елементи міжнародних комерційних договорів; порядок укладання та реєстрації міжнародних
комерційних договорів.
Когнітивні компетенції: усвідомлює процедуру і значення укладання міжнародних
комерційних договорів; сутність документарних та недокументарних форм розрахунків;
володіє навичками аналізу міжнародних комерційних договорів;
Практичні вміння та навички: вміє здійснювати підготовку, складання та забезпечувати

виконання міжнародного комерційного договору; обирати форму міжнародного розрахунку;
працювати з документами, що використовуються в міжнародних комерційних операціях.
Загальні вміння і навички: сумлінно виконувати професійні обов’язки; дотримуватися
принципів етики юриста; орієнтується у міжнародних правилах ділового обороту.
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Знання з предметної області включають: знає: становлення та історичний розвиток
міжнародного кримінального права; поняття, особливості, принципи, джерела міжнародного
кримінального права; сутність універсальної юрисдикції; імплементацію норм міжнародного
кримінального права в національне законодавство держав; концепцію злочинів у
міжнародному праві; поняття, види міжнародних злочинів; поняття, види злочинів
міжнародного характеру; сутність індивідуальної кримінальної відповідальності в
міжнародному кримінальному праві; обставини, що виключають кримінальну
відповідальність; умови застосування кримінального переслідування; підстави, процедуру
здійснення екстрадиції; юрисдикцію міжнародних органів кримінальної юрисдикції і судів ad
hok; види і форми міжнародного співробітництва держав у боротьбі зі злочинністю;
компетенцію Інтерполу, Європолу, Євроюсту.
Когнітивні компетентності: знає і розуміє положення універсальних і регіональних
міжнародно-правових актів у галузі міжнародного кримінального права; положення
установчих актів міжнародних органів кримінальної юрисдикції і судів ad hok; положення
установчих актів спеціалізованих установ по боротьбі зі злочинністю; особливості
притягнення до відповідальності фізичних осіб у міжнародному праві; вміє застосовувати ці
знання для розв’язання практичних завдань.
Практичні вміння та навички: володіє навичками самостійної роботи з правовими актами з
питань міжнародного кримінального права; вміє тлумачити і застосовувати норми
універсальних і регіональних міжнародно-правових актів у галузі міжнародного
кримінального права; може представляти інтереси фізичних осіб у міжнародних органах
кримінальної юрисдикції і судах ad hok; надання допомоги з оформлення документів
міжнародно-правового характеру; надання консультативної допомоги у питаннях
міжнародного співробітництва по боротьбі зі злочинністю.
Загальні вміння та навички: здатний сумлінно виконувати свої професійні обов’язки,
дотримуватися принципів етики юриста; здатний вдосконалювати та розвивати свій
інтелектуальний і загальнокультурний рівень
Знання з предметної області включають: знає становлення та історичний розвиток
міжнародного судочинства; систему судових органів універсального і регіонального рівня;
юрисдикцію Міжнародного Суду ООН, Міжнародного арбітражу, Міжнародного трибуналу
з морського права, Суду Європейського Союзу, Європейського суду з прав людини,
міжнародних органів кримінальної юрисдикції (Нюрнберзький, Токійський, Югославський,
Руандійський трибунали, Спеціальний трибунал по Лівану, Спеціальний трибунал по СьєрраЛеоне тощо); статутні і процедурно-процесуальні акти міжнародних судових органів;
положення міжнародних угод, що регламентують співпрацю міжнародних судових установ з
державами, які не є учасницями їх установчих актів; структуру, порядок роботи органів

міжнародних судових установ; вимоги щодо суддів міжнародних судових органів; стандарти
поводження з жертвами злочинів; стандарти поводження з особами, які скоїли злочин;
порядок забезпечення виконання рішень міжнародних судових органів;
Когнітивні компетентності: розуміє значення міжнародного судочинства для
забезпечення міжнародного правопорядку;
знає положення статутних і процедурнопроцесуальних актів, що регламентують діяльність міжнародних судових органів; знає
юрисдикцію, сутність, особливості діяльності міжнародних судових органів; знає підстави,
умови і порядок притягнення до відповідальності держав, міжнародних організацій, ТНК і
фізичних осіб у міжнародному праві; здатний представляти державу, міжнародну
міждержавну організацію, фізичних осіб у міжнародних судових органах (спеціалізованих
трибуналах) при розгляді справ.
Практичні вміння та навички: здатність кваліфіковано тлумачити і застосовувати
положення міжнародних угод, що передбачають відповідальність; здатність забезпечувати
дотримання вимог міжнародного права, міжнародні зобов’язання України в межах виконання
своїх посадових обов’язків; здатність відстоювати інтереси держави у вирішенні спорів у
міжнародних судових органах; здійснювати представництво фізичних осіб при розгляді справ
міжнародними судовими органами.
Загальні вміння та навички: здатний сумлінно виконувати свої професійні обов’язки,
дотримуватися принципів етики юриста; здатний вдосконалювати й розвивати свій
інтелектуальний і загальнокультурний рівень; володіє культурою мислення, здатний до
узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановки мети та вибору шляхів її
досягнення.

Голова Вченої ради юридичного факультету, декан

Т. Є. Кагановська

