
  



 



1.ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

 «Міжнародне право» 

1 - Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу та 

структурного підрозділу 

Львівський національний університет імені Івана Франка,  

кафедра міжнародного права, кафедра європейського права, 

кафедра іноземних мов факультету міжнародних відносин 

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації  

Магістр 

Магістр міжнародного права. Юрист-міжнародник. Перекладач 

  

 

Офіційна назва освітньої 

програми 

Освітньо-професійна програма «Міжнародне право» 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 

рік 4 місяці 

Наявність акредитації 

Міністерство освіти і науки України 

Сертифікат про акредитацію Серія НД   №  1492660 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

відповідно до рішення Акредитаційної комісії  

від 29 листопада 2012 р. протокол № 99 

(наказ МОН молодь спорт України від 06.12.2012 № 2688 л) 

в галузі знань (спеціальності)  

29 Міжнародні відносини 293 Міжнародне право 

визнано акредитованим за рівнем магістр 

Термін дії сертифіката до 1 липня 2022 р. 

(на підставі наказу МОН України від 19.12.2016 № 1565) 

Цикл/рівень НРК України – 7 рівень,  

FQ-EHEA – другий цикл, EQF LLL – 7 рівень 

Передумови Перший рівень вищої освіти – бакалавр з права (за спеціальністю 

081 «Право») або бакалавр з міжнародного права (за спеціальністю 

293 «Міжнародне право») 

Умови вступу визначаються «Правилами прийому до Львівського 

національного університету імені Івана Франка», затвердженими 

Вченою радою. 

Мова(и) викладання українська, англійська (частково) 

Термін дії освітньої 

програми 

5 років (до наступного оновлення, не перевищуючи періоду 

акредитації) 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої програми 

http://intrel.lnu.edu.ua/ 

2 - Мета освітньої програми 
Забезпечити підготовку висококваліфікованих фахівців зі спеціальності «Міжнародне право» в 

галузі знань “Міжнародні відносини”, які володіють фундаментальними теоретичними знаннями 

та практичними навичками з міжнародного права. 

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область  

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності)) 

Галузь знань – 29 Міжнародні відносини. 

Спеціальність – 293 Міжнародне право 

 

Об’єкт вивчення: міжнародне право як система юридичних 

принципів і норм, що регулюють міжнародні відносини; втілення 

міжнародного права у національних правових системах. 

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати 

проблеми та складні задачі у сфері міжнародного права, необхідні 

для проведення досліджень та/або запровадження інновацій. 

http://intrel.lnu.edu.ua/


Теоретичний зміст предметної області: основи теорії, зокрема 

принципи, джерела, інституційний механізм, а також практика 

застосування й імплементації норм різних галузей та інститутів 

міжнародного публічного й приватного права, права Європейського 

Союзу. 

Методи, методики та технології: загальнонаукові методи 

теоретичного та емпіричного дослідження; формально-юридичний, 

історико-правовий, порівняльно-правовий методи; методики 

оцінки, прогнозування, аналізу даних; технології пошуку й обробки 

інформації. 

Інструменти та обладнання: сучасне інформаційно-комунікаційне 

обладнання, стандарти, інформаційні ресурси та програмні 

продукти, що застосовуються в міжнародно-правовій та 

національно-правовій діяльності. 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня  

вищої освіти спеціальності 293 Міжнародне право 

Особливості  

програми 

Високий рівень практичної підготовки магістрів забезпечується 

розвиненою міжнародною співпрацею в науковій та освітній сферах, 

наявністю спеціалізованих курсів, які поглиблюють знання у 

відповідних напрямках підготовки з міжнародного права, а також 

забезпечують набуття кваліфікації перекладача. Фахівці, залучені до 

професійної підготовки, пройшли стажування у провідних 

європейських та українських університетах, мають міжнародний 

досвід освітньої і наукової діяльності. 

Основний фокус освітньої 

програми та спеціалізації 

Всебічні глибинні знання міжнародного права та формування вмінь 

застосування їх на практиці; розвиток умінь та навиків необхідних 

для визначення, аналізу та вирішення комплексних проблем 

правотворчого та правозастосовного характеру; здатності 

використовувати отримані знання у професійній практиці в тому 

числі інноваційними методами для вирішення спорів та конфліктів 

у міжнародних відносинах; здатності застосовувати отримані знання 

для проведення незалежних наукових досліджень. 

Окрім освітніх компонентів, які спрямовані на забезпечення 

фахових компетенції та забезпечуються кафедрами міжнародного 

права та європейського права, значна увага приділяється мовній 

підготовці (практикум перекладу, іноземна мова наукової 

комунікації, а також польська або інша слов’янська мова). 

Ключові слова: міжнародне право, європейське право, права 

людини, міжнародне гуманітарне право, міжнародна юстиція. 

 

4 - Придатність випускників освітньої програми до працевлаштування та подальшого 

навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Випускники придатні до працевлаштування на посади відповідно до 

Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 

003:2010) та International Standard Classification of Occupations 2008 

(ISCO-08), які потребують наявності вищої освіти зі спеціальностей 

293 «Міжнародне право» та 081 «Право 

Подальше навчання Здобуття вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої 

освіти. Набуття додаткових кваліфікацій у системі освіти дорослих. 

5 - Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Студенто-центроване навчання: 

● Лекції (в тому числі і мультимедійні), семінари, практичні 

заняття, самостійна робота на основі підручників та 



конспектів, кейсовий метод навчання, використання методів 

професійної гри, для отримання необхідних фахових 

навичок, консультації із викладачами, підготовка 

індивідуальної роботи;  

● Підготовка кваліфікаційної роботи магістра, яку студенти 

публічно захищають перед Екзаменаційною комісією. 

Оцінювання Оцінювання навчальних досягнень здійснюється за 100-бальною 

(рейтинговою) шкалою ЕКТС (ЕСТS), національною 4-х бальною 

шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») і 

заліковою («зараховано», «незараховано») системами. 

Види контролю: поточний, підсумковий, самоконтроль. 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі дослідницького та/або 

інноваційного характеру у сфері правового регулювання 

міжнародних відносин і порівняльного правознавства, що 

характеризуються невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності ЗК 1. Здатність до критичного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК 2. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК 3. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК 4. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК 5. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК 6. Здатність ефективно працювати в міжкультурному 

середовищі, зокрема розробляти міжнародні проєкти та управляти 

ними. 

ЗК 7. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. 

ЗК 8. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями з високим 

ступенем автономії. 

ЗК 9. Здатність вдосконалювати свій інтелектуальний рівень, 

виконувати пошук інформації з різних джерел 

 

Спеціальні (фахові) 

компетентності 

СК 1 Здатність критично осмислювати проблеми та закономірності 

функціонування і розвитку міжнародних відносин, визначати 

тенденції розвитку світової політики, оцінювати вплив глобальних 

політичних процесів на національні правові, політичні та економічні 

системи.  

СК 2. Здатність вільно спілкуватися іноземною мовою як усно, так і 

письмово, у професійній сфері. 

СК 3. Здатність самостійно забезпечувати юридичне 

представництво інтересів клієнта та організовувати надання 

юридичних послуг.  

СК 4. Здатність комплексно використовувати вузькоспеціалізовані 

знання у конкретних сферах регулювання міжнародного публічного 

права, міжнародного приватного права, європейського права для 

вирішення прикладних завдань. 

СК 5. Здатність ефективно забезпечувати адаптацію до права ЄС 

законодавства України у правотворчому, правоінтерпретаційному 

та правозастосовному контекстах, надавати правову підтримку 

євроінтеграційним та євроатлантичним процесам у різних сферах 

суспільних відносин. 

СК 6. Здатність готувати проєкти національних та міжнародних 

правових актів, а також надавати пропозиції з приведення норм 

вітчизняного законодавства у відповідність до норм міжнародного 

права. 



СК 7. Здатність представляти інтереси України або фізичних і 

юридичних осіб у міжнародних судових установах, арбітражах, 

національних судах іноземних держав. 

СК 8. Здатність працювати і представляти інтереси України в 

міжнародних міжурядових організаціях. 

СК 9. Здатність розуміти природу інтеграційних утворень, 

визначати оптимальні підходи і стратегії щодо співпраці України з 

такими утвореннями. 

СК 10. Здатність надавати повну та різнобічну міжнародно-правову 

оцінку діянням суб’єктів міжнародного права. 

СК 11. Здатність забезпечувати імплементацію міжнародно-

правових стандартів в окремі галузі національного законодавства. 

СК.12. Здатність аналізувати та надавати міжнародно-правові 

характеристики процесів гармонізації та уніфікації права України з 

правом Європейського союзу 

СК 13. Здатність здійснювати дослідження та/або запроваджувати 

інновації у різних галузях та інститутах міжнародного публічного 

права, міжнародного приватного права, права ЄС. 

 

7 – Програмні результати навчання 

Програмні результати 

навчання 
ПРН 1. Виявляти, аналізувати та пропонувати шляхи вирішення 

різноаспектних проблем міжнародно-правового та національно-

правового змісту. 

ПРН 2. Продукувати нові ідеї для розв’язання практичних завдань зі 

сфери професійної юридичної діяльності. 

ПРН 3. Спілкуватися іноземною мовою як усно, так і письмово, у 

професійній юридичній діяльності. 

ПРН 4. Розуміти міжнародно-правову ситуацію, прогнозувати її 

розвиток, фахово і критично оцінювати події та явища зі сфери 

міжнародних відносин та світової політики, використовуючи 

юридичний інструментарій. 

ПРН 5. Виокремлювати в подіях і фактах міжнародного правового 

життя закономірності, аналізувати їх та визначати пов’язані з ними 

майбутні ризики  

ПРН 6. Здійснювати юридичне представництво клієнта в 

національних та міжнародних судах, міжнародних комерційних 

арбітражах, органах державної влади та місцевого самоврядування. 

ПРН 7. Захищати інтереси власної держави у національних судах, 

міжнародних комерційних арбітражах, міжнародних судах та 

організаціях, зокрема інтеграційних, на міжнародних конференціях. 

ПРН 8. На основі знань з міжнародного публічного, приватного 

права та права ЄС приймати обґрунтовані рішення та усвідомлювати 

їхні наслідки для різних суб’єктів національного і міжнародного 

права.  

ПРН 9. Готувати проєкти міжнародних договорів та інших 

міжнародних документів, актів національного законодавства, 

надавати пропозиції з усунення колізій між нормами міжнародного 

права, а також приведення норм національного права у відповідність 

до норм міжнародного права. 

ПРН 10. Усвідомлювати механізм та наслідки імплементації норм 

міжнародних договорів, актів міжнародних міжурядових 



організацій, рішень міжнародних судів у національний 

правопорядок. 

ПРН 11. Надавати юридичний супровід процесам адаптації різних 

галузей законодавства України до права Європейського Союзу. 

ПРН 12. Демонструвати навички комунікацій з представниками 

різних видів правничої діяльності на національному і міжнародному 

рівнях, а також організовувати та вести переговори. 

ПРН 13. Демонструвати лідерські навички для організації та 

управління різними проєктами, зокрема міжнародними, вміти 

адаптуватись до нових викликів та загроз в сфері міжнародного й 

національного права, брати відповідальність за ухвалені рішення. 

ПРН 14. Підтримувати належний рівень знань, оволодівати новими 

знаннями впродовж життя, підвищувати рівень власної кваліфікації. 

ПРН. 15. Доносити власні знання, висновки та аргументи до фахівців 

і нефахівців. 

ПРН 16. Планувати та здійснювати наукові дослідження з 

актуальних питань теорії та практики міжнародного права із 

використанням відповідної методології, формулювати новизну 

таких досліджень. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми  

Специфічні характеристики кадрового забезпечення 

Кадрове забезпечення Кафедри міжнародного права та європейського права постійно 

працюють над реалізацією механізмів кар’єрного росту науково-

педагогічних працівників, їхньої мотивації до якісної професійної 

діяльності.  

Викладацький склад, який бере участь у викладанні навчальних 

дисциплін нормативно-варіативної частини змісту навчання 

(лекції), відповідає таким вимогам: фах за дипломом про вищу 

освіту, ступінь доктора або кандидата юридичних наук, мати вчене 

звання або перебувати на посаді професора або доцента відповідної 

кафедри, мати стаж науково-педагогічної діяльності не менше трьох 

років. 

Усі науково-педагогічні працівники кафедр проходять підвищення 

кваліфікації (стажування у інших ЗВО в України чи за кордоном) 

кожні п’ять років згідно плану підвищення кваліфікації. 

Матеріально-технічне 

Забезпечення 

Львівський національний університет імені Івана Франка для 

провадження освітньої діяльності володіє відповідною матеріально-

технічною базою ( в т.ч. наявні достатній аудиторний фонд, 

бібліотеки, гуртожитки, спорткомплекс). 

Існує можливість проведення лекційних демонстрацій.  

Науково-педагогічний персонал кафедри забезпечений робочими 

місцями. 

Для забезпечення ОП наявні в розпорядженні: копіювальні апарати, 

сканери, мультимедійні проектори, які використовують у 

навчальній, методичній, науковій діяльності викладачів кафедри. 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

На кафедрі та сайті факультету наявне підготовлена навчально-

методична література для забезпечення ОП (робочі програми, 

силабуси курсів). 

Книжковий фонд бібліотеки формується за новими навчальними 

планами і складається з новітньої літератури з міжнародного права. 

Студенти та аспіранти спеціальності 293 “Міжнародне право” мають 

змогу користуватися міжкафедральною бібліотекою з міжнародного 



права та права ЄС, яка налічує більше 1200 найменувань. Серед 

джерел більше 800 книг англійською, німецькою та французькою 

мовами подаровані професором Віденського університету 

К.Земанеком. 

9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

Забезпечується згідно нормативних документів Університету 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

Факультет міжнародних відносин активно співпрацює з 

зарубіжними університетами-партнерами: 

1. Варшавський університет (Польща), 

2. Ягелонський університет (Польща), 

3. Вроцлавський університет (Польща), 

4. Карлів університет (Чехія), 

5. Лондонський університет королеви Марії (Велика Британія), 

6. Оттавський університет (Канада), 

7. Університет Флориди (США), 

8. Тбіліський державний університет імені Івана Джавакашвілі 

(Грузія), 

9. Вільнюський університет (Литва), 

10. Університет освіти Фрайбург (Німеччина), 

11. Латвійський університет, 

12. Унівеситет Вольганга Гете (Франкфурт, Німеччина), 

13. Ілія університет (Грузія) та багато інших. 

 

Міжнародна кредитна мобільність забезпечується згідно 

нормативних документів Університету 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти проводиться на 

загальних умовах після їх прийому на навчання згідно з Правилами 

прийому до Львівського національного університету імені Івана 

Франка 

 



2. Перелік компонент освітньо-професійної/наукової програми та їх логічна послідовність 

 

2.1. Перелік компонент ОП 

 

Код н/д Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові проекти 

(роботи), практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОП 

ОК 01 Іноземна мова для наукової комунікації 3 іспит 

ОК 02 Практикум перекладу 5 залік 

ОК 03 Міжнародне гуманітарне право 3 іспит 

ОК 04 Право Світової організації торгівлі 3 іспит 

ОК 05 Міжнародне право прав людини в умовах 

глобалізації 

3 іспит 

ОК 06 Курсова робота 3 іспит 

ОК 07 Дипломатичний етикет юриста-

міжнародника 

4 іспит 

ОК 08 Міжнародне торговельне право 3 іспит 

ОК 09 Міжнародне валютне право (проблеми науки 

і практики) 

3 залік 

ОК 10 Міжнародне кримінальне право 3 іспит 

ОК 11 Адвокатура в Україні та правових системах 

інших країн 

4 залік 

ОК 12 Актуальні проблеми міжнародного права 3 залік 

ОК 13 Теоретичний семінар 3 залік 

ОК 14 Екологічне право ЄС 3 іспит 

ОК 15 Виробнича (переддипломна) практика 9 диференційований залік 

ОК 16 Атестаційний іспит з практики перекладу 3 іспит 

ОК 17 Кваліфікаційна (магістерська) робота 9  

Загальний обсяг обов’язкових компонент: 67  

Вибіркові компоненти ОП 

ВБ01 Слов'янська мова 3 залік 

Польська мова 

ВБ02 Консульський захист фізичних осіб за 

кордоном 

 

4 

 

залік 

Енергетичне право ЄС 

ВБ03 Міжнародний кримінальний суд (англ. 

мовою) 

6,5 залік 

Судовий захист в ЄС 

ВБ04 Міжнародне міграційне право (англ. мовою) 6,5 залік 

Процесуальні документи 

ВБ05 ДВВС 3 залік 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 23 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ: 90 

 

  



2.2. Структурно-логічна схема ОП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 5. Міжнародне право прав людини в умовах глобалізації 

ВБ 01 
ОК 7. Дипломатичний етикет юриста-

міжнародника 

ВБ 02 

ВБ 04 
ВБ 05 

ОК 3. Міжнародне гуманітарне право 

ОК 2. Практикум перекладу 
ОК 01. Іноземна мова для наукової комунікації 

ОК 15. 

Виробнича  

(переддипломна) 

практика 

ОК 17. 

Кваліфікаційна 

(магістерська) 

робота 

 

 

ВБ 03 

 

ОК 16. 

Атестаційний 

іспит з практика 

перекладу 

ОК 04. Право Світової організації торгівлі 

ОК 08. Міжнародне торговельне право 

ОК 06. Курсова робота  

ОК 14. Екологічне право ЄС 

ОК 11. Адвокатура в Україні та правових 

системах інших країн 

ОК 10. Міжнародне кримінальне право 

ОК 09. Міжнародне валютне право (проблеми 

науки і практики) 

ОК 12. Актуальні проблеми 

міжнародного права 
ОК.13. Теоретичний семінар 



 

 

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 

Атестація випускників освітньо-професійної програми «Міжнародне право» спеціальності 

293  Міжнародне право здійснюється у формі публічного захисту  кваліфікаційної магістерської 

роботи, а також атестаційного іспиту з практики перекладу та завершується видачею документа 

встановленого зразка про присудження йому рівня вищої освіти «Магістр» із присвоєнням 

кваліфікації: Магістр міжнародного права. Юрист-міжнародник. Перекладач. Атестація 

здійснюється відкрито і публічно. 

Атестація осіб, які здобувають ступінь магістра, може здійснюватися у формі єдиного 

державного кваліфікаційного іспиту в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 

 

  



4. МАТРИЦІ ВІДПОВІДНОСТІ  

програмних компетентностей нормативним компонентам освітньої програми 

 
 ОК1  ОК2 ОК3 ОК4 ОК5 ОК6 ОК7 ОК8 ОК9 ОК10 ОК11 ОК12 ОК13 ОК14 ОК15 ОК16 ОК17 

ЗК 1   + + + + + + + + + + + +   + 

ЗК 2            + +  +  + 

ЗК 3  + + + +  + + + + + +  + +   

ЗК 4   + + +       + +  +  + 

ЗК 5   +            +   

ЗК 6 + +          +      

ЗК 7 + +              + + 

ЗК 8  +           +    + 

ЗК 9 + +           +   + + 

СК 1   + + +  + + + +  +      

СК 2 + +              +  

СК 3     +      +       

СК 4   + + + +  + + + + +  +    

СК 5        +      +    

СК 6            +      

СК 7       +    +       

СК 8    +   +           

СК 9            +  +    

СК10          +  +      

СК11     +             

СК12            +  +    

СК13 +           + +    + 

 

5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) 

відповідними нормативним компонентами освітньої програми 

 

 ОК1  ОК2 ОК3 ОК4 ОК5 ОК6 ОК7 ОК8 ОК9 ОК10 ОК11 ОК12 ОК13 ОК14 ОК15 ОК16 ОК17 

ПРН 1      +  + + +  + + +    

ПРН 2 +           +      

ПРН 3 + +              +  

ПРН 4 +     +   + +  +  +    

ПРН 5   + + +  +  +  + + +     

ПРН 6   + +    +   +       

ПРН 7    +              

ПРН 8    +   +   +  +      

ПРН 9        +          

ПРН10   +  +      + +      

ПРН11              +    

ПРН12 + +     + +       +   

ПРН13        +          

ПРН14 + +   +  + +       +   

ПРН15   + + +  +  +  +  +  +  + 

ПРН16             +    + 

 

 


