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1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ  

«Міжнародне та європейське право» (англомовна) 

 

1 - Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу та 

структурного підрозділу 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

факультет міжнародних відносин 

кафедра міжнародного права, кафедра європейського права 
Вільнюський університет (Вільнюс, Литва) 

юридичний факультет 

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації мовою 

оригіналу 

Магістр 

Магістр міжнародного права за спеціалізацією «Міжнародне та 

європейське право». Юрист-міжнародник 

Магістр права 

Офіційна назва освітньої 

програми 

Освітньо-професійна програма  

«Міжнародне та європейське право» (англомовна) 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом магістра, подвійний, 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 або бакалавр з 

міжнародного права 

Умови вступу визначаються «Правилами прийому до Львівського 

національного університету імені Івана Франка», затвердженими 

Вченою радою та Угодою про співпрацю з впровадження 

магістерських програм Львівським національним університетом 

імені Івана Франка та Вільнюським університетом. 

Мова(и) викладання Англійська 

Термін дії освітньої 

програми 

До наступного оновлення, не перевищуючи періоду акредитації 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої програми 

https://intrel.lnu.edu.ua/academics/master 

https://www.tf.vu.lt/studies/int-eu/ 

 

2 - Мета освітньої програми 

Забезпечити підготовку висококваліфікованих фахівців із глибокими знаннями міжнародного та 

європейського права, які вільно володіють іноземною мовою. 

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область (галузь 

знань, спеціальність, 

спеціалізація) 

Галузь – 29 Міжнародні відносини. 

Спеціальність – 293 міжнародне право 

Спеціалізація – Міжнародне та європейське право 

 

Об’єкт вивчення: міжнародне право як система юридичних 

принципів і норм, що регулюють міжнародні відносини; втілення 

https://intrel.lnu.edu.ua/academics/master
https://www.tf.vu.lt/studies/int-eu/
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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. 

 

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 

Особливості програми  Це програма подвійного диплому, яка передбачає посеместрове 

навчання відповідно у Львівському університеті (1 семестр) та у 

Вільнюському університеті (2 семестр) та підготовці єдиної 

магістерської роботи під подвійним керівництвом викладачів обох 

університетів. В результаті успішного завершення навчання 

випускники отримають два дипломи магістра Львівського 

університету та Вільнюського університету. Освітня програма має 

єдиний інтегрований навчальний план. 

Основний фокус освітньої 

програми та спеціалізації 

Всебічні та глибокі знання міжнародного та європейського права 

шляхом розвитку: 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 

Ключові слова: міжнародне право, європейське право, права 

людини, міжнародне гуманітарне право, сталий розвиток, мирне 

вирішення спорів. 

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 Можливість навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні 

вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі 

післядипломної освіти. 

5 - Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Студенто-центроване навчання: 

 Лекції (в тому числі і мультимедійні), семінари, практичні 
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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 державною екзаменаційною 

комісією. 

Оцінювання Оцінювання навчальних досягнень здійснюється за 100-бальною 

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

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

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

Види контролю: письмові та усні екзамени, заліки, захист 

магістерської роботи. 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі та практичні проблеми у 

сфері міжнародних відносин, що передбачає проведення 

досліджень, здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, здійснювати аналіз, 

систематизацію та прогноз міжнародно-правових явищ 

ЗК 2. Здатність усвідомлення особливостей предметної області і 

професії, діяти відповідно до етичних засад та чинного 

законодавства  

ЗК 3. Здатність працювати в команді, бути відповідальним та 

самокритичним, вміти брати на себе ініціативу 

ЗК 4. Здатність вдосконалювати свій інтелектуальний і 

загальнокультурний рівень, виконувати пошук інформації з різних 

джерел 

ЗК 5. Здатність спілкуватися державною й іноземними мовами на 

високому професійному рівні в тому числі з представниками інших 

професійних груп 

Спеціальні (фахові) 

компетентності 

ФК 1. Здатність використовувати набуті знання, вміння й навички з 

міжнародного та європейського права на практиці 

ФК 2. Здатність кваліфіковано проводити самостійні наукові 

дослідження та застосовувати їх результати у професійній 

діяльності 

ФК 3. Здатність вести професійну дискусію, відстоювати власні 

погляди в максимально ефективній, переконливій, коректній і 

тактовній формі 

ФК 4. Здатність самостійно забезпечувати фахове надання 

юридичних послуг з міжнародного та європейського права 

ФК 5. Здатність визначати зміст та юридичну природу 

національних нормативно-правових актів, міжнародних договорів 

та інших міжнародних документів з метою їх ефективного 

застосування на практиці 

ФК 6. Здатність визначати актуальні проблеми та прогнозувати 

тенденції розвитку міжнародного та європейського права  

ФК 7. Здатність сформувати комплексний підхід до сучасних 

викликів міжнародного гуманітарного права 

ФК 8. Здатність застосовувати правові механізми захисту прав 

людини перед національним та міжнародними судовими органами 

ФК 9. Здатність оцінювати механізми впровадження нормативного 

регулювання спрямованого на реалізацію завдань сталого розвитку 
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та захисту довкілля 

ФК.10. Здатність аналізувати та надавати міжнародно-правові 

характеристики процесів гармонізації та уніфікації права України з 

правом Європейського союзу 

 

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 
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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 Викладацький склад, який бере участь у викладанні навчальних 

дисциплін нормативно-варіативної частини змісту навчання 

(лекції), повинен мати відповідний фах за дипломом про вищу 

освіту, ступінь доктора або кандидата юридичних наук, мати вчене 

звання або перебувати на посаді професора або доцента відповідної 

кафедри. Усі викладачі повинні відповідати кадровим вимогам 

щодо провадження освітньої діяльності на другому 

(магістерському) рівні вищої освіти. 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Львівський національний університет імені Івана Франка для 

провадження освітньої діяльності володіє відповідною 

матеріально-технічною базою (бібліотеки, гуртожитки, 

спорткомплекс). 

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 та 

європейського права. 

Здобувачі 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 Карлом 

Земанеком. 

9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

Забезпечується згідно нормативних документів Університету. 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

Забезпечується згідно нормативних документів Університету. 

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 
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(Грузія), 

9. Вільнюський університет (Литва), 

10. Університет освіти Фрайбург (Німеччина), 

11. Латвійський університет, 

12. Унівеситет Вольганга Гете (Франкфурт, Німеччина), Ілія 

університет (Грузія) та багато інших. 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 

Умови навчання визначаються «Правилами прийому до 

Львівського національного університету імені Івана Франка» та 

Угодою про співпрацю з впровадження магістерських програм 

Львівським національним університетом імені Івана Франка та 

Вільнюським університетом.  
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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 

1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

1.1. Цикл професійної та практичної підготовки 

ОК 1 Міжнародний механізм вирішення спорів  10 іспит 

ОК 2 Актуальні проблеми міжнародного та 

європейського права 

8 іспит 

ОК 3 Виробнича (переддипломна) практика 9 диференційований залік 

ОК 4 Кваліфікаційна (магістерська) робота 18  

Обов’язкові компоненти ОП 

1.2. Дисципліни спеціалізації 

ОК 5 Міжнародне право прав людини у 

глобальному контексті  

6 іспит 

ОК 6 Міжнародне гуманітарне право 6 іспит 

ОК 7 Сталий розвиток та право довкілля 5 іспит 

ОК 8 Захист прав людини у практиці 5 іспит 

ВСЬОГО НОРМАТИВНИХ НАВЧАЛЬНИХ 

ДИСЦИПЛІН 

67  

2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ  

ВБ 1 Міжнародна кримінальна юстиція 5 залік 

Міжнародне міграційне право 

ВБ 2 Право зовнішніх зносин ЄС 5 залік 

Право внутрішнього ринку ЄС 

ВБ 3 Право інтелектуальної власності та 

технології 

5 залік 

Соціальні мережі та медіаправо 

ВБ 4 Правові інновації та підприємництво 5 залік 

Трудове право у глобальній та електронній 

економіці 

Глобальне податкове право 

ВБ 5 Теоретичний семінар 3 залік 

ВСЬОГО ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ 

ДИСЦИПЛІН: 

23  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ: 90  
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2.2. Структурно-логічна схема ОП 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 6. Міжнародне гуманітарне право 

ВБ 1 

ОК 1. Міжнародний механізм вирішення 

спорів 

ВБ 2 

ВБ 3 ВБ 4 

ОК 2. Актуальні проблеми міжнародного та 

європейського права 

ОК 5. Міжнародне право прав людини у 

глобальному контексті 

ОК 7. Сталий розвиток та право 

довкілля 

ОК 8. Захист прав людини у 

практиці 

ВБ 5 

ОК 3. 

Виробнича  

(переддипломна) 

практика 

ОК 4. 

Кваліфікаційна 

(магістерська) 

робота 

 

1 

с

е

м

е

с

т

р  

2 

с

е

м

е

с

т

р  

3 

с

е

м

е

с

т

р  
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3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Атестація – встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та 

обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти. 

Атестація здійснюється у формі публічного захисту (демонстрації) кваліфікаційної 

магістерської роботи; 

Магістерська робота повинна бути виконана і захищена англійською мовою перед спільною 

комісією, сформованою з професорсько-викладацького складу, делегованого обома 

Університетами. 

Державна атестаційна комісія повинна перевіряти теоретичну та практичну підготовку 

випускника, вирішити питання про присвоєння йому освітнього рівня магістра за кваліфікацією і 

наданням відповідного документу про освіту державного зразка, затвердженого за чинним 

законодавством. 

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

державного кваліфікаційного іспиту за спеціальностями та в порядку, визначеними Кабінетом 

Міністрів України. 

За результати атестації присвоюються кваліфікації Магістр. «Юрист-міжнародник». Магістр 

міжнародного права. Магістр права (Master in law). 
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4. МАТРИЦІ ВІДПОВІДНОСТІ  

програмних компетентностей компонентам освітньої програми 

 
 ОК 1  ОК 2  ОК 3  ОК 4  ОК 5  ОК 6  ОК 7  ОК 8  

ЗК 1  +  +   +  

ЗК 2 +   + + +   

ЗК 3   +      

ЗК 4   +  +    

ЗК 5   +     + 

ФК 1 +  +      

ФК 2    +     

ФК 3 +       + 

ФК 4        + 

ФК 5   +      

ФК 6  +       

ФК 7      +   

ФК 8     +   + 

ФК 9       +  

ФК 10  +       

 

 

 

5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) 

відповідними компонентами освітньої програми 

 

 ОК 1  ОК 2  ОК 3  ОК 4  ОК 5  ОК 6  ОК 7  ОК 8  

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  + + +     

 

 


