
ІІ. Загальна характеристика
Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 
Ступінь присвоюється Магістр
Назва галузі знань 29 «МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ»
Назва спеціальності 293 «МІЖНАРОДНЕ ПРАВО»
Форми навчання Без обмежень
Кваліфікація освітня, що 
присвоюється

Магістр з міжнародного права

Кваліфікація(ї) професійна(і) Не передбачено
Запис у дипломі Магістр з міжнародного права
Опис предметної області Об’єкти вивчення – міжнародні відносини і зовнішня

політика держав на глобальному, регіональному та лока-
льному  рівнях;  зовнішньополітична  і  зовнішньоеконо-
мічна діяльність органів державної влади та  місцевого
самоврядування; діяльність міжнародних організацій; фі-
зичних і юридичних осіб, які належать до різних юрис-
дикцій,  що  передбачає  їх  перманентний  юридичний
супровід, знання міжнародного та національного права. 

Цілі навчання – здобуття поглиблених знань із теорії та
практики міжнародних відносин та міжнародної безпеки,
міжнародних  комерційних  трансакцій  та  міжнародних
комунікацій, міжнародного публічного та міжнародного
приватного права; отримання достатніх навиків для ком-
плексного аналізу та прогнозування міжнародних відно-
син і зовнішньої політики держав, а також для ефективної
роботи  в  різних  сферах  зовнішньої  політики  та  між-
народного співробітництва, у міжнародних організаціях,
у комерційних та недержавних структурах, що здійсню-
ють  зовнішньоекономічну  та  міжнародну діяльність,  в
освітніх та науково-дослідницьких інституціях.

Теоретичний  зміст  предметної  області –  поглиблені
знання сутності міжнародних відносин, міжнародної без-
пеки,  міжнародних  комерційних  трансакцій,  правових
теорій і концепцій, що виступають фаховими орієнтира-
ми в діяльності  юриста-міжнародника,  формують  його
загальні та спеціальні компетентності достатні для здій-
снення професійної практики у сфері міжнародного пу-
блічного та приватного права. Здобувач вищої освіти має
володіти: навичками аналізу правових актів,  складання
процесуальних документів та міжнародних договорів, їх
юридичного супроводу, керуючись як національним, так і
міжнародним законодавством.

Методи, методики та технології – збирати, аналізу-
вати та узагальнювати інформацію у сфері міжнарод-
них відносин, зовнішньої політики, міжнародної без-
пеки, міжнародних комерційних трансакцій та комуні-
кацій;  визначати  та  прогнозувати  напрями  розвитку
міжнародних відносин у різноманітних сферах, у т.ч. в
сфері  міжнародного  публічного  й  приватного  права;
здійснювати наукові  дослідження проблем міжнарод-
них відносин та міжнародного права.



Академічні права випускників Можливість  продовження  навчання  на  третьому
(освітньо-науковому) рівні..

Професійні права випускників Особа, яка отримала ступінь магістра, може здійснювати
професійну правничу діяльність у сфері зовнішньої полі-
тики, міжнародного співробітництва та міжнародних від-
носин, обіймати відповідні посади в органах державної
влади та  самоврядування  різних рівнів,  в  міжнародних
організаціях, виступати юрисконсультами у комерційних
та недержавних структурах,  здійснювати педагогічну та
науково-дослідницьку діяльність.

ІІІ. Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти
Обсяг освітньо-професійної програми магістра на базі диплома бакалавра – 90 ЄКТС. 

ІV. Перелік компетентностей випускника
Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі

міжнародних відносин, міжнародного публічного та при-
ватного права або у процесі навчання, що передбачає про-
ведення досліджень та/або здійснення інновацій і харак-
теризується невизначеністю умов і вимог.

Загальні компетентності ЗК1.  Здатність  до  абстрактного  мислення,  аналізу  та
синтезу.
ЗК2. Знання та розуміння предметної області, розуміння
професійної діяльності.
ЗК3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знання-
ми, застосовувати їх у практичній діяльності.
ЗК4. Здатність здійснювати пошук та аналізувати інфор-
мацію з різних джерел
ЗК5. Здатність до проведення досліджень на відповідному
рівні.
ЗК6. Здатність працювати як автономно, так і в команді.
ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї, виявляти ініціативу та
підприємливість. 
ЗК8. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації, зокрема
в міжнародному контексті.

Спеціальні (фахові) компетентності ФК1. Поглиблені знання про природу, динаміку, принци-
пи організації міжнародних відносин, типи та види між-
народних акторів, сучасні тенденції розвитку світової по-
літики.
ФК2. Розуміння сутності процесів глобалізації та їх впли-
ву на міжнародні відносини та формування нового світо-
вого порядку.
ФК3. Здатність аналізувати та прогнозувати міжнародні
відносини у різних контекстах, зокрема політичному, без-
пековому,  правовому,  економічному,  суспільному,  куль-
турному та інформаційному.
ФК4. Поглиблені спеціальні знання з права міжнародних
договорів,  права зовнішніх зносин, права міжнародної
відповідальності, права міжнародних організацій та ін.
для вирішення завдань спеціальності.
ФК5. Здатність орієнтуватися в системі національного,
іноземного та міжнародного законодавства, давати оцін-
ку в конкретних юридичних ситуаціях.
ФК6. Здатність працювати з міжнародними документа-
ми: договорами, актами міжнародних організацій тощо,
аналізувати їхній характер і юридичний статус, складати
проекти й супровідну документацію.
ФК7. Здатність складати процесуальні документи, забез-
печувати їхній експертний аналіз, виявляти недоліки й



пропонувати шляхи виправлення й удосконалення.
ФК8. Здатність до юридичного аналізу приватноправо-
вих відносин, ускладнених іноземним елементом; умін-
ня визначати юридичні ризики, пов’язані з відмінністю
законодавств.
ФК9. Здатність до юридичного супроводу основних ви-
дів зовнішньоекономічних операцій і міжнародних кон-
трактів.
ФК10. Здатність представляти інтереси клієнта в міжна-
родних цивільних, кримінальних та господарських спра-
вах у третейських судах, у тому числі в міжнародному
комерційному арбітражі; формувати юридичну позицію
й доказову базу, складати процесуальні документи.
ФК11.  Широка обізнаність  з  основними інституціями
Європейського Союзу; розуміння системи джерел права
Європейського Союзу; досконале знання ключових до-
кументів з права Європейського Союзу; уміння давати
юридичні висновки та консультації за правом Європей-
ського Союзу.
ФК12. Поглиблені знання міжнародних механізмів за-
хисту прав людини; знання й уміння застосовувати по-
ложення ключових міжнародно-правових документів із
захисту прав людини; широка обізнаність із універсаль-
ними та регіональними інституційними механізмами за-
хисту прав людини.

V. Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах
результатів навчання

Когнітивна (пізнавальна сфера)

РН1. Знання передових концепцій та методів в галузі нау-
ково-дослідної  та/або професійної  діяльності  і  на  межі
предметних областей міжнародних відносин.
РН2. Здатність розуміти і застосовувати на практиці теорії
та  методології  дослідження  проблем  міжнародних  від-
носин та міжнародного права.
РН3. Організовувати та проводити самостійні дослі-
дження проблем міжнародних відносин і міжнарод-
ного права із використанням відповідних наукових
методів та міждисциплінарних підходів.
РН4. Організовувати та здійснювати індивідуальні і гру-
пові дослідницькі проекти у сфері міжнародних відносин,
зовнішньої та світової політики, міжнародного публічного
та приватного права.
РН5. Оцінювати та аналізувати проблеми у сфері міжна-
родних відносин і міжнародного права, пропонувати під-
ходи до вирішення таких проблем.
РН6. Визначати та прогнозувати політичні,  дипло-
матичні,  безпекові,  правові  й інші  ризики у сфері
міжнародних відносин та глобального розвитку.
РН7.  Здатність  досягати  педагогічних  цілей  навчальної
діяльності

Афективна (емоційна) сфера РН8. Брати участь у фахових дискусіях із проблем міжна-
родних відносин, зовнішньої політики та міжнародного
права, поважати опонентів і їхню точки зору.
РН9.  Професійно  діяти  у  полікультурному  міжнарод-
ному середовищі, надавати юридичні висновки та кон-
сультації за правом Європейського Союзу.
РН10. Брати участь у дискусіях з проблемних питань роз-
витку міжнародних відносин та міжнародного права.
РН11. Демонструвати уміння та навички взаємодії з фахі-



вцями інших галузей при розробці та реалізації приклад-
них і наукових проектів у сфері міжнародного співробіт-
ництва, дипломатичного та правового врегулювання спо-
рів.
РН12. Дотримуватися вимог спілкування в діалоговому
режимі з широкою науковою і міжнародною професій-
ною спільнотою.

Психомоторна сфера

РН13.  Демонструвати  фундаментальні  знання,  набуті  у
процесі  навчання,  щодо  природи,  джерел  та  напрямів
еволюції  міжнародних відносин,  міжнародної  політики,
зовнішньої  політики  держав,  стану  теоретичних  дослі-
джень міжнародних відносин та світової політики.
РН14. Демонструвати поглиблені знання проблем міжна-
родної та національної безпеки, міжнародних та інтерна-
ціоналізованих конфліктів, підходів, способів та механіз-
мів інституційно-правового забезпечення безпеки у між-
народному просторі та у зовнішній політиці держав.
РН15. Демонструвати  розуміння сутності  процесів
глобалізації та аналізувати їх плив на трансформа-
цію міжнародних відносин і формування нового сві-
тового порядку.
РН16. Демонструвати відповідальність за результати при-
йняття юридичних рішень у сфері міжнародних комер-
ційних трансакцій.
РН17 Демонструвати здатність представляти інтереси клі-
єнта в третейських судах, у тому числі в міжнародному
комерційному арбітражі; формувати юридичну позицію й
доказову базу, складати процесуальні документи, приймати
рішення  у  складних  і  непередбачуваних  ситуаціях,  що
потребує застосування норм міжнародного права.
РН18 Нести відповідальність за розвиток професійного
знання і юридичної практики у сферах міжнародного фі-
нансового, торговельного, митного, інвестиційного права.
РН19 Демонструвати здатність саморозвиватися та само-
вдосконалюватися впродовж життя.
РН20  Ініціювання  інноваційних  комплексних  проектів,
лідерство та повна автономність під час їх реалізації.

VI. Атестації здобувачів вищої освіти
Форми атестації здобувачів вищої 
освіти

Атестація  здійснюється  у  формі  захисту
магістерської роботи 

Вимоги до заключної кваліфікаційної 
(дипломної) роботи 

Перевірка на плагіат.
Оприлюднення на офіційному сайті ТНЕУ.
Незалежне експертне оцінювання (рецензування)

VII. Вимоги до системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти
Принципи та процедури забезпечення 
якості освіти

Принципи: 
- відкритість (публічність);
- академічна доброчесність і свобода;
- запобігання нетолерантності будь-якого типу 
або дискримінації щодо студентів і працівників; 
- самооцінювання або його еквівалент;
- відповідність вимогам національних стандартів 
якості вищої освіти;
- підвищення відповідальності ВНЗ за якість 
своїх освітніх програм;
- налагодження ефективної взаємодії ринку освіт-
ніх послуг та затребуваності ринку праці у сфері 
міжнародного права.



Процедури:
 розроблення і затвердження освітніх програм, 
які повинні відповідати другому (магістерському)
рівню національної рамки кваліфікації вищої 
освіти (НРК), їх поточний моніторинг і періодич-
ний перегляд задля безперервного вдосконален-
ня; 
 студентоцентроване навчання, викладання та 
оцінювання, гнучке використання різноманітних 
педагогічних методів; 
 зарахування, досягнення, визнання та атеста-
ція здобувачів вищої освіти (використання про-
цедур об’єктивного оцінювання знань студентів 
через моніторинг результатів навчання та сфор-
мованих компетентностей шляхом упровадження 
різних форм контролю);
 забезпечення якості науково-педагогічних 
кадрів (чесні і прозорі процеси щодо прийняття 
на роботу і розвитку НПК, заохочення їхньої 
наукової діяльності та інновацій у методах 
викладання);
 навчальні ресурси та підтримка студентів 
(відповідне і належне фінансування навчальної 
та викладацької діяльності);
 дотримання норм забезпечення якості освіти 
відповідно до принципу автономії ВНЗ;
 залучення незалежних експертів, у т.ч. 
зовнішніх стейк-холдерів (роботодавців, 
практиків, професіоналів).

Моніторинг та періодичний перегляд 
освітніх програм

Поточний моніторинг освітніх програм
Діагностика та актуалізація освітніх програм (не
менше одного разу на рік) 

Оцінювання здобувачів вищої освіти Внутрішня система оцінювання здобувачів вищої
освіти відповідно до Положення про організацію
освітнього процесу в ТНЕУ.
Самооцінка і самоконтроль.

Підвищення кваліфікації науково-
педагогічних, педагогічних та 
наукових працівників

ТНЕУ забезпечує  підвищення  кваліфікації  та  ста-
жування науково-педагогічних працівників не рідше
одного разу на п’ять років із збереженням заробітної
плати відповідно до ст.60 Закону України «Про вищу
освіту» та ліцензійних умов провадження освітньої
діяльності  закладів  освіти  (Постанова  КМУ  від
30.12.2015 р., №1187). 
Участь у національних та міжнародних конгресах,
конференціях, симпозіумах тощо. 
Академічна  мобільність,  участь  у  грантових
програмах.

Наявність необхідних ресурсів для 
організації освітнього процесу

Доктори і кандидати юридичних, економічних та
політичних наук, доктори філософії в галузі між-
народних відносин та за спеціальністю міжнарод-
не право.
Забезпеченість освітньої програми підготовки ма-
гістрів з міжнародного права відповідно до умов



ліцензування  (Постанова КМУ від  30.12.2015 р.
№1187) та акредитації ВНЗ, зокрема, наявність:
науково-методичних  комплексів  дисциплін  (у
тому числі електронні версії); фахових кабінетів/
лабораторій  (на  вибір  навчального закладу);  па-
кетів  спеціалізованих  прикладних  ліцензованих
програм, бібліотечного фонду фаховими, у т.ч. між-
народними,  періодичними  виданнями  та  інтернет-
ресурсами.

Наявність інформаційних систем для 
ефективного управління освітнім 
процесом

Програмне  забезпечення  управління  навчальним
процесом.
Забезпечення  доступу  здобувачів  вищої  освіти  до
Інтернет-ресурсу та використання пакетів спеціалі-
зованих  прикладних  ліцензованих  програм,  облад-
нання аудиторій сучасними засобами навчання.

Публічність інформації про освітні 
програми, ступені вищої освіти та 
кваліфікації

Наявність у відкритому доступі сайту ТНЕУ, пос-
тійне оновлення інформації, відповідальність за її
якість та достовірність

Запобігання та виявлення 
академічного плагіату

Дотримання правил професійної етики.
Забезпечення дотримання системи прозорості  та
об’єктивності оцінювання результатів навчання.
Упровадження програм перевірки на плагіат нау-
кової продукції. 

VIII. Перелік нормативних документів
1.Конституція України. 
2. Закон України «Про освіту». 
3. Закон України «Про вищу освіту». 
4. Постановa Кабінету Міністрів України від 23 листопаду 2011 р № 1341 « Про затвердження 
Національної рамки кваліфікацій». 
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 р. № 244 «Про утворення Націо-
нального агентства із забезпечення якості вищої освіти». 
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 «Про затвердження пе-
реліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 
освіти». 
7. Національний класифікатор України. Класифікація видів економічної діяльності ДК 009: 2010. 
8. Національний класифікатор України. Класифікатор професій ДК 003:2010.
 9. Постанова КМУ від 15 квітня 2015 р. № 216 Про внесення змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 22 серпня 1996 р. № 992 «Про Порядок працевлаштування випускників
вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням». 
10. Постанови Кабінету Міністрів №1187 від 30.12.2015 «Про затвердження Ліцензійних 
умов провадження освітньої діяльності закладів освіти». 
11. Наказу МОН України «Про особливості формування навчальних планів на 2015/2016 
навчальний рік» №47 від 26.01.2015 р. 
12. Лист МОН України №1/9-120 від 11.03.2015 «Про організацію вивчення гуманітарних 
дисциплін». 
13. Лист МОН України №1/9-126 від 13.03.2015 р «Щодо особливостей організації освітнього
процесу та формування навчальних планів у 2015/2016 навчальному році» з урахуванням 
стандарту вищої освіти України з даної спеціальності. 
14. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти від 19.01.2016 р.



Перелік рекомендованих джерел
1. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти: монографія / Ю. М. Рашкевич. – Львів:
Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 168 с. 
2. Національний освітній глосарій: вища освіта / 2-е вид., перероб. і доп. / В. М. Захарченко,
С. А. Калашнікова, В. І. Луговий, А. В. Ставицький, Ю. М. Рашкевич, Ж. В. Таланова / За ред.
В. Г. Кременя. – К. : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2014. – 100 с. 
3. Правові засади реалізації Болонського процесу в Україні: монографія / Колектив авторів:
Бугров В., Гожик А., Жданова К., Зарубінська І., Захарченко В., Калашнікова С., Козієвська
О., Линьова І., Луговий В., Оржель О., Рашкевич Ю., Таланова Ж., Шитікова С.; за заг. ред. В.
Лугового, С. Калашнікової. – К.: ДП «НВЦ «Пріоритети»», 2014. – 156 с. 
4. Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: інформаційно- аналітичний
огляд /  Добко Т.,  Золотарьова  І.,  Калашнікова  С.,  Ковтунець  В.,  Курбатов  С.,  Линьова І.,
Луговий В., Прохор І., Рашкевич Ю., Сікорська І., Таланова Ж., Фініков Т., Шаров С.; за заг.
ред. С. Калашнікової та В. Лугового. – Київ : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2015. – 84 с. 
5. Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації  / В.М. Захарченко, В.І. Луговий,
Ю.М. Рашкевич, Ж.В. Таланова / За ред. В.Г. Кременя. – К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014. – 120 с. 
6.  Стандарти  і  рекомендації  щодо  забезпечення  якості  в  Європейському  просторі  вищої
освіти (ESG). – К.: ТОВ “ЦС”, 2015. – 32 c. 
7. Common learning outcomes / competences for the bachelor of medicine in europe [Електронний
ресурс]  –  Режим доступу до ресурсу:  http://medine2.com/Public/docs/outputs/wp4/DV4.14.1_
Summary%20Brochure%20%20Tuning%201st%20Cycle%20Degrees%20in%20Medicine.pdf. 
8.  Cumming  A.  The  Tuning  Project  (Medicine)  :  Learning  Outcomes/  Competences  for
Undergraduate Medical  Education in Europe [Електронний ресурс] /  A. Cumming,  M. Ross –
Режим доступу до ресурсу: http://www.umed.pl/procesbolonski/materialy/tuning%20_project.pdf.
9. Tuning Education Structures in Europe : http://www.unideusto.org/tuningeu/.
10. TUNINGRUSSIA/ Ключевые ориентиры для разработки и реализации образовательных
программ в предметной области «Туризм» - http://v4.udsu.ru//files/1305744081.pdf
11.  International  Standard  Classification  of  Education  ISCED  (МСКО)  2011  [Електронний
ресурс]. – 2011. – Режим доступу до ресурсу: http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-
2011-en.pdf. 

Таблиця 1

Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей дескрипторам НРК

Класифікація компетентностей за НРК Знання Уміння
Комуні-

кація

Автономія
та відпові-
дальність

Загальні компетентності
ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 
синтезу. + + +

ЗК2. Знання та розуміння предметної області, розумін-
ня професійної діяльності. + +

ЗК3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знан-
нями, застосовувати їх у практичній діяльності. + +

ЗК4. Здатність здійснювати пошук та аналізувати 
інформацію з різних джерел. + +

ЗК5. Здатність до проведення досліджень на відповід-
ному рівні. + + +

ЗК6. Здатність працювати як автономно, так і в команді. + + +
ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї, виявляти ініціа-
тиву та підприємливість. + + +

ЗК8. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації, 
зокрема в міжнародному контексті. + + +

http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-2011-en.pdf
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-2011-en.pdf
http://v4.udsu.ru//files/1305744081.pdf
http://www.unideusto.org/tuningeu/
http://www.umed.pl/procesbolonski/materialy/tuning%20_project.pdf
http://medine2.com/Public/docs/outputs/wp4/DV4.14.1_


Спеціальні (фахові) компетентності
ФК1. Поглиблені знання про природу, динаміку, 
принципи організації міжнародних відносин, типи та 
види міжнародних акторів, сучасні тенденції розвитку 
світової політики.

+ +

ФК2. Розуміння сутності процесів глобалізації та їх 
впливу на міжнародні відносини та формування 
нового світового порядку.

+ +

ФК3. Здатність аналізувати та прогнозувати міжна-
родні відносини у різних контекстах, зокрема політич-
ному, безпековому, правовому, економічному, суспі-
льному, культурному та інформаційному.

+ + +

ФК4. Поглиблені спеціальні знання з права міжна-
родних договорів, права зовнішніх зносин, права 
міжнародної відповідальності, права міжнародних 
організацій та ін. для вирішення завдань спеціаль-
ності.

+ + +

ФК5. Здатність орієнтуватися в системі національ-
ного, іноземного та міжнародного законодавства, 
давати оцінку в конкретних юридичних ситуаціях.

+ +

ФК6. Здатність працювати з міжнародними доку-
ментами: договорами, актами міжнародних органі-
зацій тощо, аналізувати їхній характер і юридичний 
статус, складати проекти й супровідну документта-
цію.

+ +

ФК7. Здатність складати процесуальні документи, 
забезпечувати їхній експертний аналіз, виявляти 
недоліки й пропонувати шляхи виправлення й 
удосконалення.

+ + +

ФК8. Здатність до юридичного аналізу приватнопра-
вових відносин, ускладнених іноземним елементом; 
уміння визначати юридичні ризики, пов’язані з 
відмінністю законодавств.

+ +

ФК9. Здатність до юридичного супроводу основних 
видів зовнішньоекономічних операцій і міжнародних
контрактів.

+ + +

ФК10. Здатність представляти інтереси клієнта в 
міжнародних цивільних, кримінальних та господар-
ських справах у третейських судах, у тому числі в 
міжнародному комерційному арбітражі; формувати 
юридичну позицію й доказову базу, складати проце-
суальні документи.

+ + +

ФК11. Широка обізнаність з основними інституція-
ми Європейського Союзу; розуміння системи джерел
права Європейського Союзу; досконале знання клю-
чових документів з права Європейського Союзу; 
уміння давати юридичні висновки та консультації за 
правом Європейського Союзу.

+ + + +

ФК12. Поглиблені знання міжнародних механізмів за-
хисту прав людини; знання й уміння застосовувати 
положення ключових міжнародно-правових докумен-
тів із захисту прав людини; широка обізнаність із 
універсальними та регіональними інституційними 
механізмами захисту прав людини.

+ + +



Таблиця 2
Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей

Програмні 
результати навчання

Компетентності
Інтегральна

компетентність
Загальні компетентності Спеціальні (фахові) компетентності

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Когнітивна сфера

РН1. Знання передових концепцій та методів в галузі нау-
ково-дослідної та/або професійної діяльності і на межі 
предметних областей міжнародних відносин

+ +

РН2. Здатність розуміти і застосовувати на практиці теорії 
та методології дослідження проблем міжнародних відно-
син та міжнародного права

+ +

РН3. Організовувати та проводити самостійні дослідження 
проблем міжнародних відносин і міжнародного права із 
використанням відповідних наукових методів та міждис-
циплінарних підходів

+ + + +

РН4. Організовувати та здійснювати індивідуальні і групові
дослідницькі проекти у сфері міжнародних відносин, 
зовнішньої та світової політики, міжнародного публічного 
та приватного права

+ + +

РН5. Оцінювати та аналізувати проблеми у сфері міжна-
родних відносин і міжнародного права, пропонувати під-
ходи до вирішення таких проблем

+ + + +

РН6. Визначати та прогнозувати політичні, дипломатичні, 
безпекові, правові й інші ризики у сфері міжнародних від-
носин та глобального розвитку

+ + + + + +

РН7. Здатність досягати педагогічних цілей навчальної 
діяльності + + + +

Афективна (емоційна) сфера

РН8. Брати участь у фахових дискусіях із проблем міжна-
родних відносин, зовнішньої політики та міжнародного 
права, поважати опонентів і їхню точки зору

+ + + + + + +

РН9. Професійно діяти у полікультурному міжнародному 
середовищі, надавати юридичні висновки та консультації 
за правом Європейського Союзу

+ +

РН10. Брати участь у дискусіях з проблемних питань роз-
витку міжнародних відносин та міжнародного права + + +

РН11. Демонструвати уміння та навички взаємодії з фахі- + + + + +



вцями інших галузей при розробці та реалізації 
прикладних і наукових проектів у сфері міжнародного 
співробітництва, дипломатичного та правового 
врегулювання спорів
РН12. Дотримуватися вимог спілкування в діалоговому 
режимі з широкою науковою і міжнародною професійною 
спільнотою

+ + + + + +

Психомоторна сфера +
РН13. Демонструвати фундаментальні знання, набуті у 
процесі навчання, щодо природи, джерел та напрямів ево-
люції міжнародних відносин, міжнародної політики, зов-
нішньої політики держав, стану теоретичних досліджень 
міжнародних відносин та світової політики

+ + + + +

РН14. Демонструвати поглиблені знання проблем міжна-
родної та національної безпеки, міжнародних та інтерна-
ціоналізованих конфліктів, підходів, способів та механізмів
інституційно-правового забезпечення безпеки у міжнарод-
ному просторі та у зовнішній політиці держав

+ + + + +

РН15. Демонструвати розуміння сутності процесів глобалі-
зації та аналізувати їх плив на трансформацію міжнарод-
них відносин і формування нового світового порядку

+ + +

РН16. Демонструвати відповідальність за результати при-
йняття юридичних рішень у сфері міжнародних комерцій-
них трансакцій

+ + + + + + + +

РН17 Демонструвати здатність представляти інтереси клі-
єнта в третейських судах, у тому числі в міжнародному ко-
мерційному арбітражі; формувати юридичну позицію й до-
казову базу, складати процесуальні документи, приймати 
рішення у складних і непередбачуваних ситуаціях, що по-
требує застосування норм міжнародного права

+ + + + +

РН18 Нести відповідальність за розвиток професійного 
знання і юридичної практики у сферах міжнародного фі-
нансового, торговельного, митного, інвестиційного права

+ + + +

РН19 Демонструвати здатність саморозвиватися та само-
вдосконалюватися впродовж життя + +

РН20 Ініціювання інноваційних комплексних проектів, лі-
дерство та повна автономність під час їх реалізації + +





ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до навчального плану

Код та найменування спеціальності 293 Міжнародне право
Рівень вищої освіти другий (магістерський)
Спеціалізація не передбачено
Освітня програма Освітньо-професійна програма для підготовки здобувачів вищої
освіти на другому (магістерському) рівні за спеціальністю «Міжнародне право»  
Форма навчання денна, заочна
Загальний обсяг  у кредитах Європейської  кредитної  трансферно-накопичувальної
системи та строк навчання 90 кредитів / 1,5 роки  
Навчальний  план,  затверджений  Вченою  Радою _Тернопільського  національного
економічного університету  ,   протокол № 3 від 16.11.2016 року  
Відповідність  вимогам  стандарту  вищої  освіти  (за  наявності)  Відповідає
освітньо-професійній  програмі  для  підготовки  здобувачів  вищої  освіти  на
другому  (магістерському)  рівні  за  спеціальністю  «Міжнародне  право»,
схваленій  Вченою  Радою  Тернопільського  національного  економічного
університету, протокол   № 3 від 16.11.2016 року 
Відповідність вимогам професійного стандарту (за наявності) не передбачено
Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання диплом бакалавра

Компетентності, якими
повинен оволодіти здобувач

Програмні результати
навчання

Найменування
навчальних дисциплін,

практик
1 2 3

I. Цикл загальної підготовки

1. Здатність до абстрактного
мислення, аналізу та синтезу.

Знання передових концепцій та методів в 
галузі науково-дослідної та/або професій-
ної діяльності і на межі предметних облас-
тей міжнародних відносин
Здатність розуміти і застосовувати на 
практиці теорії та методології досліджен-
ня проблем міжнародних відносин та 
міжнародного права

Новий світовий порядок та
міжнародна економічна

безпека
Методологія наукових

досліджень

2. Знання та розуміння предметної
області, розуміння професійної

діяльності.

Оцінювати та аналізувати проблеми у сфе-
рі міжнародних відносин і міжнародного 
права, пропонувати підходи до вирішення 
таких проблем
Брати участь у дискусіях з проблемних 
питань розвитку міжнародних відносин та
міжнародного права

Новий світовий порядок та
міжнародна економічна

безпека
Міжнародні комерційні

трансакції

3. Здатність вчитися і оволодівати
сучасними знаннями, застосову-
вати їх у практичній діяльності.

Демонструвати фундаментальні знання, 
набуті у процесі навчання, щодо природи, 
джерел та напрямів еволюції міжнародних
відносин, міжнародної політики, зовніш-
ньої політики держав, стану теоретичних 
досліджень міжнародних відносин та 
світової політики
Оцінювати та аналізувати проблеми у сфе-
рі міжнародних відносин і міжнародного 
права, пропонувати підходи до вирішення 
таких проблем
Визначати та прогнозувати політичні, дип-

Новий світовий порядок та
міжнародна економічна

безпека
Міжнародні комерційні

трансакції
Міжнародний комерційний

арбітраж



Компетентності, якими
повинен оволодіти здобувач

Програмні результати
навчання

Найменування
навчальних дисциплін,

практик
1 2 3

ломатичні, безпекові, правові й інші ризи-
ки у сфері міжнародних відносин та 
глобального розвитку
Брати участь у дискусіях з проблемних 
питань розвитку міжнародних відносин та
міжнародного права
Брати участь у фахових дискусіях із проб-
лем міжнародних відносин, зовнішньої 
політики та міжнародного права, поважа-
ти опонентів і їхню точки зору
Демонструвати здатність саморозвиватися
та самовдосконалюватися впродовж життя

4. Здатність здійснювати пошук
та аналізувати інформацію з

різних джерел

Організовувати та проводити самостійні 
дослідження проблем міжнародних відно-
син і міжнародного права із використан-
ням відповідних наукових методів та між-
дисциплінарних підходів
Здатність досягати педагогічних цілей 
навчальної діяльності

Методологія наукових
досліджень

5. Здатність до проведення
досліджень на відповідному

рівні

Здатність розуміти і застосовувати на 
практиці теорії та методології досліджен-
ня проблем міжнародних відносин та між-
народного права
Організовувати та проводити самостійні 
дослідження проблем міжнародних відно-
син і міжнародного права із використан-
ням відповідних наукових методів та між-
дисциплінарних підходів

Методологія наукових
досліджень

6. Здатність працювати як авто-
номно, так і в команді.

Організовувати та проводити самостійні 
дослідження проблем міжнародних відно-
син і міжнародного права із використан-
ням відповідних наукових методів та між-
дисциплінарних підходів
Організовувати та здійснювати індивідуа-
льні і групові дослідницькі проекти у сфе-
рі міжнародних відносин, зовнішньої та 
світової політики, міжнародного публіч-
ного та приватного права
Брати участь у фахових дискусіях із проб-
лем міжнародних відносин, зовнішньої 
політики та міжнародного права, поважа-
ти опонентів і їхню точки зору 
Дотримуватися вимог спілкування в діало-
говому режимі з широкою науковою і 
міжнародною професійною спільнотою
Здатність досягати педагогічних цілей 
навчальної діяльності
Демонструвати відповідальність за резуль-
тати прийняття юридичних рішень у сфері
міжнародних комерційних трансакцій

Методологія наукових
досліджень

Міжнародні комерційні
трансакції

Міжнародний комерційний
арбітраж

7. Здатність генерувати нові ідеї,
виявляти ініціативу та підприєм-

ливість.

Організовувати та здійснювати індивіду-
альні і групові дослідницькі проекти у 
сфері міжнародних відносин, зовнішньої 
та світової політики, міжнародного пуб-
лічного та приватного права
Оцінювати та аналізувати проблеми у сфе-
рі міжнародних відносин і міжнародного 
права, пропонувати підходи до вирішення 
таких проблем
Визначати та прогнозувати політичні, дип-

Новий світовий порядок та
міжнародна економічна

безпека
Методологія наукових

досліджень



Компетентності, якими
повинен оволодіти здобувач

Програмні результати
навчання

Найменування
навчальних дисциплін,

практик
1 2 3

ломатичні, безпекові, правові й інші ризи-
ки у сфері міжнародних відносин та 
глобального розвитку
Демонструвати уміння та навички взаємо-
дії з фахівцями інших галузей при розроб-
ці та реалізації прикладних і наукових 
проектів у сфері міжнародного співробіт-
ництва, дипломатичного та правового 
врегулювання спорів
Ініціювання інноваційних комплексних 
проектів, лідерство та повна автономність 
під час їх реалізації

8. Здатність до адаптації та дії в
новій ситуації, зокрема в міжна-

родному контексті.

Визначати та прогнозувати політичні, дип-
ломатичні, безпекові, правові й інші ризи-
ки у сфері міжнародних відносин та 
глобального розвитку
Демонструвати розуміння сутності про-
цесів глобалізації та аналізувати їх плив на
трансформацію міжнародних відносин і 
формування нового світового порядку
Демонструвати уміння та навички взаємо-
дії з фахівцями інших галузей при розроб-
ці та реалізації прикладних і наукових 
проектів у сфері міжнародного співробіт-
ництва, дипломатичного та правового вре-
гулювання спорів
Дотримуватися вимог спілкування в діало-
говому режимі з широкою науковою і 
міжнародною професійною спільнотою

Новий світовий порядок та
міжнародна економічна

безпека
Міжнародні комерційні

трансакції

II. Цикл професійної підготовки

1. Поглиблені знання про природу,
динаміку, принципи організації
міжнародних відносин, типи та

види міжнародних акторів, сучасні
тенденції розвитку світової по-

літики.

Демонструвати фундаментальні знання, 
набуті у процесі навчання, щодо природи, 
джерел та напрямів еволюції міжнародних
відносин, міжнародної політики, зовніш-
ньої політики держав, стану теоретичних 
досліджень міжнародних відносин та сві-
тової політики
Демонструвати поглиблені знання проб-
лем міжнародної та національної безпеки, 
міжнародних та інтернаціоналізованих 
конфліктів, підходів, способів та механіз-
мів інституційно-правового забезпечення 
безпеки у міжнародному просторі та у 
зовнішній політиці держав
Здатність досягати педагогічних цілей 
навчальної діяльності

Новий світовий порядок та
міжнародна економічна безпека

2. Розуміння сутності процесів
глобалізації та їх впливу на
міжнародні відносини та

формування нового світового
порядку.

Демонструвати фундаментальні знання, 
набуті у процесі навчання, щодо природи, 
джерел та напрямів еволюції міжнародних
відносин, міжнародної політики, зовніш-
ньої політики держав, стану теоретичних 
досліджень міжнародних відносин та сві-
тової політики
Демонструвати розуміння сутності проце-
сів глобалізації та аналізувати їх плив на 
трансформацію міжнародних відносин і 
формування нового світового порядку 
Визначати та прогнозувати політичні, дип-
ломатичні, безпекові, правові й інші ризи-
ки у сфері міжнародних відносин та 

Новий світовий порядок та
міжнародна економічна безпека
Міжнародне гуманітарне право
Міжнародне кримінальне право



Компетентності, якими
повинен оволодіти здобувач

Програмні результати
навчання

Найменування
навчальних дисциплін,

практик
1 2 3

глобального розвитку
Демонструвати уміння та навички взаємо-
дії з фахівцями інших галузей при розроб-
ці та реалізації прикладних і наукових 
проектів у сфері міжнародного співробіт-
ництва, дипломатичного та правового 
врегулювання спорів

3. Здатність аналізувати та прог-
нозувати міжнародні відносини у

різних контекстах, зокрема
політичному, безпековому,
правовому, економічному,

суспільному, культурному та
інформаційному.

Демонструвати фундаментальні знання, 
набуті у процесі навчання, щодо природи, 
джерел та напрямів еволюції міжнародних
відносин, міжнародної політики, зовніш-
ньої політики держав, стану теоретичних 
досліджень міжнародних відносин та сві-
тової політики
Визначати та прогнозувати політичні, дип-
ломатичні, безпекові, правові й інші ризи-
ки у сфері міжнародних відносин та 
глобального розвитку
Демонструвати поглиблені знання проб-
лем міжнародної та національної безпеки, 
міжнародних та інтернаціоналізованих 
конфліктів, підходів, способів та механіз-
мів інституційно-правового забезпечення 
безпеки у міжнародному просторі та у 
зовнішній політиці держав
Демонструвати уміння та навички взаємо-
дії з фахівцями інших галузей при розроб-
ці та реалізації прикладних і наукових 
проектів у сфері міжнародного співробіт-
ництва, дипломатичного та правового вре-
гулювання спорів

Новий світовий порядок та
міжнародна економічна безпека
Міжнародне гуманітарне право
Міжнародне міграційне право
Міжнародне кримінальне право

Теорія і практика Європейського
суду з прав людини

4. Поглиблені спеціальні
знання з права міжнародних
договорів, права зовнішніх
зносин, права міжнародної

відповідальності, права
міжнародних організацій та ін.

для вирішення завдань
спеціальності.

Демонструвати поглиблені знання проб-
лем міжнародної та національної безпеки, 
міжнародних та інтернаціоналізованих 
конфліктів, підходів, способів та механіз-
мів інституційно-правового забезпечення 
безпеки у міжнародному просторі та у 
зовнішній політиці держав
Дотримуватися вимог спілкування в діало-
говому режимі з широкою науковою і 
міжнародною професійною спільнотою

Міжнародне комерційне право
Право ЄС

Теорія і практика Європейського
суду з прав людини

5. Здатність орієнтуватися в
системі національного, інозем-
ного та міжнародного законо-

давства, давати оцінку в
конкретних юридичних

ситуаціях.

Демонструвати здатність представляти 
інтереси клієнта в третейських судах, у то-
му числі в міжнародному комерційному 
арбітражі; формувати юридичну позицію 
й доказову базу, складати процесуальні 
документи, приймати рішення у складних 
і непередбачуваних ситуаціях, що потре-
бує застосування норм міжнародного права
Демонструвати відповідальність за резуль-
тати прийняття юридичних рішень у сфері
міжнародних комерційних трансакцій
Брати участь у фахових дискусіях із проб-
лем міжнародних відносин, зовнішньої 
політики та міжнародного права, поважа-
ти опонентів і їхню точки зору

Міжнародні комерційні трансакції
Міжнародний комерційний

арбітраж

6. Здатність працювати з між-
народними документами: дого-
ворами, актами міжнародних
організацій тощо, аналізувати

Нести відповідальність за розвиток профе-
сійного знання і юридичної практики у 
сферах міжнародного фінансового, торго-
вельного, митного, інвестиційного права

Міжнародні комерційні трансакції
Міжнародне торговельне право

Міжнародне митне право
Міжнародний комерційний



Компетентності, якими
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їхній характер і юридичний
статус, складати проекти й
супровідну документацію.

Демонструвати відповідальність за резуль-
тати прийняття юридичних рішень у сфері
міжнародних комерційних трансакцій

арбітраж

7. Здатність складати проце-
суальні документи, забезпечу-
вати їхній експертний аналіз,
виявляти недоліки й пропону-

вати шляхи виправлення й
удосконалення.

Нести відповідальність за розвиток профе-
сійного знання і юридичної практики у 
сферах міжнародного фінансового, торго-
вельного, митного, інвестиційного права 
Демонструвати відповідальність за резуль-
тати прийняття юридичних рішень у сфері
міжнародних комерційних трансакцій 
Брати участь у фахових дискусіях із проб-
лем міжнародних відносин, зовнішньої 
політики та міжнародного права, поважа-
ти опонентів і їхню точки зору

Міжнародне фінансове право
Міжнародне валютне право

Міжнародне торговельне право
Міжнародне митне право

Міжнародне інвестиційне право

8. Здатність до юридичного
аналізу приватноправових

відносин, ускладнених
іноземним елементом; уміння
визначати юридичні ризики,

пов’язані з відмінністю
законодавств.

Демонструвати відповідальність за резуль-
тати прийняття юридичних рішень у сфері
міжнародних комерційних трансакцій

Міжнародні комерційні трансакції
Міжнародне комерційне право

9. Здатність до юридичного
супроводу основних видів

зовнішньоекономічних опера-
цій і міжнародних контрактів.

Нести відповідальність за розвиток профе-
сійного знання і юридичної практики у 
сферах міжнародного фінансового, торго-
вельного, митного, інвестиційного права
Демонструвати відповідальність за резуль-
тати прийняття юридичних рішень у сфері
міжнародних комерційних трансакцій
Дотримуватися вимог спілкування в діало-
говому режимі з широкою науковою і 
міжнародною професійною спільнотою

Міжнародне фінансове право
Міжнародне валютне право

Міжнародне торговельне право
Правове регулювання

міжнародних комерційних
трансакцій

Міжнародне митне право
Міжнародне інвестиційне право

10. Здатність представляти
інтереси клієнта в міжнарод-
них цивільних, кримінальних
та господарських справах у
третейських судах, у тому

числі в міжнародному комер-
ційному арбітражі; формувати
юридичну позицію й доказову
базу, складати процесуальні

документи.

Демонструвати здатність представляти 
інтереси клієнта в третейських судах, у то-
му числі в міжнародному комерційному 
арбітражі; формувати юридичну позицію 
й доказову базу, складати процесуальні 
документи, приймати рішення у складних 
і непередбачуваних ситуаціях, що потре-
бує застосування норм міжнародного права
Демонструвати відповідальність за резуль-
тати прийняття юридичних рішень у сфері
міжнародних комерційних трансакцій
Брати участь у фахових дискусіях із проб-
лем міжнародних відносин, зовнішньої 
політики та міжнародного права, поважа-
ти опонентів і їхню точки зору
Дотримуватися вимог спілкування в діало-
говому режимі з широкою науковою і 
міжнародною професійною спільнотою

Міжнародне міграційне право
Міжнародне кримінальне право

Міжнародний комерційний
арбітраж

11. Широка обізнаність з
основними інституціями
Європейського Союзу;

розуміння системи джерел
права Європейського Союзу;
досконале знання ключових
документів з права Європей-
ського Союзу; уміння давати

юридичні висновки та консуль-

Професійно діяти у полікультурному між-
народному середовищі, надавати юридич-
ні висновки та консультації за правом 
Європейського Союзу
Демонструвати здатність представляти 
інтереси клієнта в третейських судах, у то-
му числі в міжнародному комерційному 
арбітражі; формувати юридичну позицію 
й доказову базу, складати процесуальні 
документи, приймати рішення у складних 

Право ЄС
Теорія і практика Європейського

суду з прав людини
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тації за правом Європейського
Союзу.

і непередбачуваних ситуаціях, що потре-
бує застосування норм міжнародного права

12. Поглиблені знання міжнарод-
них механізмів захисту прав

людини; знання й уміння застосо-
вувати положення ключових

міжнародно-правових документів
із захисту прав людини; широка
обізнаність із універсальними та
регіональними інституційними

механізмами захисту прав людини.

Демонструвати поглиблені знання проб-
лем міжнародної та національної безпеки, 
міжнародних та інтернаціоналізованих 
конфліктів, підходів, способів та механіз-
мів інституційно-правового забезпечення 
безпеки у міжнародному просторі та у 
зовнішній політиці держав
Брати участь у фахових дискусіях із проб-
лем міжнародних відносин, зовнішньої 
політики та міжнародного права, поважа-
ти опонентів і їхню точки зору
Демонструвати здатність представляти 
інтереси клієнта в третейських судах, у то-
му числі в міжнародному комерційному 
арбітражі; формувати юридичну позицію 
й доказову базу, складати процесуальні 
документи, приймати рішення у складних 
і непередбачуваних ситуаціях, що потре-
бує застосування норм міжнародного права

Міжнародне гуманітарне право
Теорія і практика Європейського

суду з прав людини

Гарант освітньої програми
(керівник проектної групи) І. Р. Калаур


