
РЕЦЕНЗІЯ

на освітньо-професійну програму «Міжнародне право» 

освітнього рівня «магістр» 

галузі знань 29 «Міжнародні відносини» 

спеціальності 293 «Міжнародне право»

факультету міжнародних відносин Львівського національного 
університету імені Івана Франка

У Львівському національному університеті імені Івана Франка на 

факультеті міжнародних відносин запроваджена підготовка для здобувачів 

вищої освіти в галузі знань 29 «Міжнародні відносини» спеціальності 293 

«Міжнародне право» за освітнім рівнем «Магістр» по освітньо-професійній 

програмі «Міжнародне право».

Зазначена освітньо-професійна програма розроблена з урахуванням 

традицій національної вищої школи та відповідно - до вимог Болонської 

конвенції, Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014, Закону України 

«Про освіту» від 5.09.2017, Постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти» від 29 квітня 2015 року № 266, Наказу 

Міністерства освіти та науки України від 06.11.2015 № 1151 «Про особливості 

запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 та проекту 

освітнього стандарту спеціальності 293 «Міжнародне право» за освітнім 

рівнем «Магістр».

Освітня програма передбачає здобуття освітньої кваліфікації магістра 

міжнародного права, а також професійної кваліфікації «юрист-міжнародник» 

та «перекладач». Термін навчання один рік і чотири місяці та за умови 

успішного проходження передбачено 90 залікових кредитів ЕСТБ.

Обов’язкові компоненти освітньої програми включають 67 кредитів, а 

вибіркові компоненти -  23 кредити.



Навчальні дисципліни, які передбачені освітньо-професійною 

програмою, дають можливість підготувати фахівців-міжнародників, котрі 

здатні розв’язувати складні та проблемні завдання у сфері міжнародного 

права, оцінювати вплив глобальних процесів на національні правові, політичні 

та економічні системи. Вони направлені на захист інтересів нашої держави у 

національних судах, міжнародних комерційних арбітражах, міжнародних 

судах та організаціях, а також на міжнародних конференціях.

Вибіркові дисципліни дають можливість отримати поглиблені знання за 

вузькою направленістю з питань, які не охоплені обов’язковими 

дисциплінами. Це стосується, зокрема таких вибіркових компонентів як 

«Міжнародний кримінальний суд», «Судовий захист в ЄС», «Консульський 

захист фізичних осіб за кордоном», «Міжнародне міграційне право» та інші.

Структурно-логічна схема освітньої програми дозволяє переконливо 

стверджувати про її теоретичне обгрунтування та практичне спрямування.

З метою закріплення отриманих знань освітньою програмою 

передбачено виробничу (переддипломну) практику. Підсумкова атестація 

здійснюється у формі:

- захисту кваліфікаційної (магістерської) роботи;

- атестаційного іспиту з практики перекладу.

В цілому за своїм змістом запропонована освітня програма є належним 

чином збалансована, дозволяє студентам здобути знання та уміння при 

розгляді міжнародно-правових питань. За умови її успішного освоєння 

студентом його кваліфікація як з академічного, так і з професійного боку 

відповідатиме заявленим вимогам до підготовки за освітнім рівнем «Магістр».

Враховуючи змістовний та якісний аналіз поданої освітньої програми 

можна зробити висновок, що вона повністю відповідає вимогам, які 

пред’являються до цього напрямку підготовки («Міжнародне право»).
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