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При розробці проекту Програми враховані вимоги:
1) Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII;
2) Національної рамки кваліфікацій, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів
України від 23.11.2011 р. № 1341;
3) Тимчасового освітнього стандарту спеціальності 082 (293) Міжнародне право
другого (магістерського) рівня, затвердженого рішенням Вченої ради ХНУ імені
В.Н. Каразіна від 11.04.2017 р., протокол №10;

1. Профіль освітньої програми Міжнародне право
зі спеціальності

293 Міжнародне право
1 – Загальна інформація

Ступінь вищої освіти та назва
кваліфікації

Магістр
Магістр міжнародного права

Офіційна назва програми

Міжнародне право

Тип диплому та обсяг освітньої
програми

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів, 1 рік 4
місяці.

Наявність акредитації

Програму визнано акредитованою за другим
(магістерським) рівнем вищої освіти відповідно до
рішення Акредитаційної комісії від 3квітня 2018 р.,
протокол № 129 (наказ МОН України від
06.04.2018 р. № 329), сертифікат про акредитацію
УД № № 21005198.Строк дії сертифікату до 1
липня 2023 року

Цикл/рівень

FQ-EHEA другий цикл,EQF LLL– 7 рівень,HPK
України– 8 рівень.

Передумови

За програмою можуть навчатися особи, які
завершили навчання на першому (бакалаврському)
рівні вищої освіти за напрямами підготовки
6.030202Міжнародне право (спеціальність 293
Міжнародне право) або 6.030401 Правознавство
(спеціальність 081 Право)та успішно склали
єдиний вступний іспит ієдине вступне фахове
випробування. Особи, які здобули ступінь
бакалавра за іншим напрямом підготовки
(спеціальністю), крім того, повинні успішно
скласти додатковий екзамен зі спеціальності,
програма якого передбачає володіння системою
базових знань, які формують компетенції
бакалавра міжнародного права (бакалавра права).

Мова викладання

Українська, англійська

Термін дії освітньої програми

До 31 грудня 2021 року

Інтернет-адреса постійного
розміщення опису освітньої
програми

http://jurfak.univer.kharkov.ua/
2 - Мета освітньої програми

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
організаційно-управлінською діяльністю у сфері
міжнародних відносин, зовнішньої політики,
міжнародного співробітництва, виконувати та
застосовувати норми міжнародного права в різних
видах діяльності.
3 – Характеристика освітньої програми
Предметна область (галузь
знань, спеціальність)

Галузь 29 Міжнародні відносини
Спеціальність 293 Міжнародне право

Орієнтація освітньої програми

Освітня
програма
підготовки
магістрів
міжнародного права побудована з урахуванням
потреб сучасного ринку праці щодо забезпечення
потреб юридичної освіти, науки та практики як
базових елементів міжнародної та національної
правових систем.
Підготовка
магістрів
міжнародного
права
спрямована на формування здатності розв’язувати
комплексні проблеми у сфері міжнародних
відносин; в галузі юридичної професійної та
дослідницько-інноваційної
діяльності,
що
передбачає глибоке переосмислення наявних та
створення нових цілісних знань у галузі
юриспруденції та юридичної практики.
Вибіркові
компоненти
циклу
професійної
підготовки мають за мету поглиблену підготовку
фахівців, здатних до критичного аналізу, оцінки і
синтезу нових та складних правових ідей,
розроблення та реалізації проектів у галузі
міжнародного та національного права, які дають
можливість переосмислити наявне та створити
нове цілісне знання про правові явища та процеси
та професійну юридичну практику і розв’язання
значущих проблем у сфері публічного та
приватного міжнародного права.

Основний фокус освітньої
програми та спеціалізації

Особливості програми

4 – Придатність випускників до працевлаштування
та подальшого навчання
Придатність до
працевлаштування

Випускники
можуть
працювати
у
внутрішньодержавних органах зовнішніх зносин; у

Подальше навчання

структурних
підрозділах
міжнародних
міжурядових і неурядових організацій; у
національних
представництвах
міжнародних
правоохоронних
структур;
у
міжнародних
правозахисних інституціях; у міжнародних
компаніях, а також в юридичних службах органів
місцевого самоврядування, органів законодавчої та
виконавчої влади, підприємств, установ та
організацій незалежно від форми власності;на
підприємствах, установах, організаціях усіх форм
власності
та
господарювання
в
якості
юрисконсульта, начальника юридичного відділу
тощо; займати посади наукових та педагогічних
працівників у дослідницьких установах та вищих
навчальних закладах; займати посади в органах
юстиції, державній виконавчій службі, внутрішніх
справ;
працювати
на
суддівських
або
прокурорських посадах (після проходження
додаткової підготовки); надавати адвокатські
послуги тощо.
Випускники магістратури освітньої програми
Міжнародне право можуть продовжити навчання
на наступному третьому (освітньо-науковому)
рівні вищої освіти (PhD) за спеціальностями 293
Міжнародне право або 081 Право. Набуття
компетентностей в системі післядипломної освіти.
5 – Викладання та оцінювання

Викладання та навчання

Оцінювання

Студентоцентроване
навчання,
заохочення
відчуття автономності у того, хто навчається, із
забезпеченням
відповідного
супроводу
та
підтримки з боку викладача. Навчання із
застосуванням методик максимальної активізації
студентів під час занять шляхом організації
ділових ігор, виконання творчих завдань,
підготовки презентацій, рефератів, доповідей і
повідомлень. Під час навчання акцентується увага
на проблемних та актуальних питаннях провідних
галузей правової науки та практичної діяльності.
Стимулюється самонавчання студентів та групові
завдання з метою придбання навичок роботи у
команді та самостійного пошуку вирішення
проблеми.
Навички
наукових
досліджень
закріплюються під час виконання дипломної
магістерської роботи.
Поточне оцінювання - виконання тестових завдань,
контрольних та курсових робіт, індивідуальних
навчально-дослідних завдань, усне та письмове
опитування;підсумкова робота (письмова) за
дворівневою або чотирирівневою системою
оцінювання), кваліфікаційна робота(4-рівнева
система оцінок).

6 – Програмні компетентності
Інтегральна компетентність

Загальні компетентності

Професійні (фахові, предметні)
компетентності

Здатність особи розв’язувати складні задачі і
проблеми в галузі міжнародного та національного
права або у процесі навчання, що передбачає
проведення досліджень та здійснення інновацій та
характеризується невизначеністю умов і вимог.
ЗК-1 знання та розуміння предметної галузі,
усвідомлення
соціальної
значущості
своєї
майбутньої професії;
ЗК-2 здатність сумлінно виконувати професійні
обов’язки, діяти відповідно до етичних мотивів та
чинного законодавства;
ЗК-3 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-4 володіння навичками ділового спілкування
рідною й іноземними мовами на високому
професійному рівні, знання та розуміння наукової
правничої термінології;
ЗК-5 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 міжнародноправових;
ЗК-6
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-7уміння вести наукову дискусію та спір,
відстоювати власні погляди в максимально
ефективній, переконливій, коректній і тактовній
формі, інтелектуальна чесність і вміння працювати
з критикою;
ЗК 8Здатністьдіяти на основіетичнихміркувань
(мотивів);
ЗК 9Цінувати та поважатирізноманітність і
мультикультурність;
ЗК 10 Навички використання інформаційних і
комунікаційних технологій.
ПК-1 уміння застосовувати набуті знання, вміння й
навички в галузі міжнародного права на практиці,
здатність розробляти проекти міжнародноправових актів нормативного та індивідуального
характеру;
ПК-2 здатність кваліфіковано застосовувати

міжнародно-правові акти у різних сферах
юридичної діяльності, вміння реалізовувати
матеріальні й процесуальні міжнародно-правові
норми у професійній діяльності;
ПК-3здатність забезпечувати дотримання вимог
міжнародного права, міжнародні зобов’язання
України в межах виконання своїх посадових
обов’язків;
ПК-4здатність
кваліфіковано
тлумачити
міжнародно-правові акти та давати кваліфіковані
юридичні висновки й консультації з міжнародноправових питань;
ПК-5здатність брати участь у міжнародних
переговорах та роботі міжнародних міжурядових і
неурядових організацій, приймати обґрунтовані та
ефективні управлінські рішення;
ПК-6вміння аналізувати й реалізовувати в
професійній діяльності управлінські інновації,
забезпечувати дотримання міжнародно-правових
стандартів у професійній діяльності;
ПК-7здатність кваліфіковано здійснювати наукові
дослідження в галузі міжнародного права;
ПК-8здатність викладати міжнародно-правові
дисципліни на високому теоретичному й
методичному рівні;
ПК-9здатність керувати самостійною роботою
осіб, що навчаються, зокрема, з міжнародноправових дисциплін;
ПК-10визначеність і наполегливість у постановці
професійних завдань та здатність узяти на себе
відповідальність;
ПК-11здатність ефективно здійснювати правове
виховання з міжнародно-правових питань.
7 – Програмні результати навчання
Програмні результати навчання

ПРН 1 Знає ґенезу та регуляторний потенціал
міжнародного права; джерела, основні принципи та
суб’єкти міжнародного права;

ПРН 2 Розуміє взаємодію міжнародного права
з національним законодавством держав,
процедуру імплементації міжнародних норм у
законодавство України;
ПРН 3Володіє знаннями щодо концепції
території в міжнародному праві;
ПРН 4 Орієнтується в галузі міжнародноправової відповідальності;
ПРН 5 Усвідомлює концепцію юрисдикції в
міжнародному праві;
ПРН 6 Знає галузі міжнародного права; може
назвати
міжнародно-правові
поняття
і
категорії, міжнародно-правові стандарти та
способи їх імплементації в Україні;
ПРН 7 Розуміє специфіку становлення
вітчизняної міжнародно-правової доктрини;
вчення про міжнародні відносини, міжнародне

спілкування, форми пізнання й обґрунтування
загальновизнаних
принципів
і
норм
міжнародного права в контексті інтеграції
України до міжнародної та європейської
спільноти;
ПРН 8 Усвідомлює юридичне і політичне
значення міжнародного права для національної
правової системи; систему міжнародного
права, методи і зміст правового регулювання в
різних галузях міжнародного права;
ПРН 9
Знає
міжнародно-правову
та
інституційну систему захисту прав людини й
юридичних осіб;
ПРН 10 Може назвати сучасні наукові школи
міжнародного права; застосовує наукові
розробки, наукову, педагогічну, навчальнометодичну практику на заняттях з міжнародноправових дисциплін; ефективно застосовує
методи, засоби, прийоми педагогічного
впливу, методики виховання і викладання
міжнародно-правових дисциплін;
ПРН 11Самостійно обирає і застосовує методи
міжнародно-правової науки та алгоритм
вирішення практичних ситуацій відповідно до
міжнародно-правових стандартів у відповідній
сфері;
ПРН 12 Здатний керувати правовою роботою в
органах публічної влади, на підприємствах, в
установах, організаціях, надавати правову (в
тому числі міжнародно-правову) допомогу
його структурним підрозділам і громадським
організаціям;
ПРН 13Вивчає,
аналізує
й
узагальнює
результати
міжнародних
переговорів
і
результатів розгляду звернень до міжнародних
юрисдикційних органів, а також практику
укладання і виконання міжнародних договорів
з метою розробки відповідних пропозицій для
усунення виявлених недоліків і поліпшення
зовнішньополітичної діяльності;
ПРН 14 Готовий брати участь у роботі з
укладання міжнародних договорів, підготовки
висновків щодо їх юридичної обґрунтованості;
ПРН 15 Має навички роботи в трудовому
колективі,
ефективного
планування
та
розподілу часу на виконання завдань;
ПРН 16Володіє
навичками
усного
та
письмового ділового спілкування, виконання
наукових досліджень з міжнародно-правової
тематики, постановки проблем у сфері
професійної діяльності та пошуку алгоритму
їхнього вирішення;

ПРН 17
Здатний
складати
документи
міжнародного
офіційного
листування;
готувати обґрунтовані відповіді на звернення з
міжнародно-правових питань;
ПРН 18 Здатен надавати правову оцінку
міжнародним подіям та актам; вирішувати
міжнародно-правові
спори;
здійснювати
правове супроводження зовнішньополітичної
діяльності;
ПРН 19 Здійснює довідково-інформаційну
роботу з міжнародно-правових питань та
міжнародних договорів із застосуванням
технічних засобів, а також організує облік
чинних міжнародно-правових актів;
ПРН 20Має навички роботи з правової освіти,
надання довідок і консультацій працівникам
органів публічної влади, підприємств, установ,
організацій щодо чинного міжнародного права,
а також підготовки висновків з міжнародноправових питань; надання допомоги з
оформлення
документів
міжнародноправового характеру.
8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми
Специфічні
характеристики Освітня програма передбачає використання
наявного
мультимедійного
обладнання
матеріально-технічного
(комп’ютерні
класи,
мультимедійні
аудиторії)
та
забезпечення
підтримки електронного спілкування «викладачстудент» у режимі реального часу.
навчальному
процесі
використовуються
Специфічні
характеристики У
інформаційного та навчально- інтернет-ресурси та технології дистанційного
навчання, усі дисципліни мають детально
методичного забезпечення
опрацьовані методичні комплекси, найбільш
інформативна частина яких оприлюднена на вебсайті факультету.
Специфічні
характеристики Освітня програма передбачає використання
наявного
мультимедійного
обладнання
матеріально-технічного
(комп’ютерні
класи,
мультимедійні
аудиторії)
та
забезпечення
підтримки електронного спілкування «викладачстудент» у режимі реального часу.
9 – Академічна мобільність
Національна кредитна
мобільність
Міжнародна кредитна
мобільність
Навчання іноземних здобувачів
вищої освіти

Можлива (за бажанням студента)
Можлива (за бажанням студента)
За освітньою програмою можуть навчатися
іноземні здобувачі вищої освіти

2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність
2.1 Перелік компонент ОП
Код н/д
1
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.

Компоненти освітньої програми (навчальні
Кількість
дисципліни, курсові проекти (роботи),
кредитів
практики, кваліфікаційна робота)
2
3
Обов’язкові компоненти ОП
Методологія та організація наукових досліджень
Глобальні проблеми сучасності
Право міжнародної відповідальності
Актуальні питання міжнародного правопорядку
Правові засади міжнародної цивільної служби
Перша іноземна мова за фахом
Друга іноземна мова за фахом
Право міжнародних організацій
Міжнародне трудове право
Асистентська практика
Міжнародно-правові засади правозахисної
діяльності
Міжнародне гуманітарне право
Міжнародний комерційний арбітраж

ОК 12.
ОК 13.
Підготовка кваліфікаційної роботи
Загальний обсяг обов’язкових дисциплін
Вибіркові компоненти ОП*

3
3
4
3
3
6
5
4
4
5
3
4
3
17

Форма
підсумкового
контролю
4
залік
залік
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
залік
екзамен
екзамен
залік
67

Вибірковий блок 1 (одна з двох дисциплін)
ВБ 1.1.
ВБ 1.2.

Методика викладання у вищій школі
Основи педагогічної майстерності

залік

3

Вибірковий блок 2 (одна з двох дисциплін)
ВБ 2.1.
ВБ 2.2.

Міжпарламентське співробітництво
Міжнародні стандарти місцевого самоврядування

ВБ 3.1.
ВБ 3.2.

Міжнародне податкове право
Міжнародне митне право

ВБ 4.1.
ВБ 4.2.

Інвестиційне право Європейського союзу
Міжнародні комерційні угоди

ВБ 5.1.

Міжнародно-правове забезпечення міграційних
процесів
Правове регулювання співпраці України та ЄС за
угодою про Асоціацію

4

екзамен
екзамен

4

залік
залік

4

залік
залік

Вибірковий блок 3 (одна з двох дисциплін)
Вибірковий блок 4 (одна з двох дисциплін)
Вибірковий блок 5 (одна з двох дисциплін)
ВБ 5.2.

залік

4

Вибірковий блок 6 (одна з двох дисциплін)
Міжнародне кримінальне право
ВБ 6.1.
4
Міжнародне судочинство
ВБ 6.2.
Загальний обсяг вибіркових дисциплін
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

залік
залік
залік
23
90

2.2 Структурно-логічна схема ОП
1 семестр
Цикл загальної підготовки
Обов’язкові дисципліни
Вибіркові дисципліни
(одна з двох дисциплін)
Методика
викладання у
вищій школі

Методологія та організація
наукових досліджень

Основи
педагогічної
майстерності

Цикл професійної підготовки

Право
міжнародної
відповідальності

Актуальні питання
міжнародного
правопорядку

Правові засади
міжнародної
цивільної служби

Перша
іноземна мова
за фахом

2 семестр
Цикл професійної підготовки
Перша
іноземна мова
за фахом

Друга іноземна
мова за фахом

Міжнародне
трудове
право

Асистентська
практика

Вибіркові дисципліни (одна з двох дисциплін
Міжнародні
стандарти
місцевого
самоврядування

Міжпарламентське
співробітництво

Міжнародне
податкове право

Міжнародне
митне право

Інвестиційне
право
Європейського
Союзу
Міжнародні
комерційні угоди

3 семестр
Цикл загальної підготовки
Глобальні проблеми сучасності

Обов’язкові дисципліни

Цикл професійної підготовки
Вибіркові дисципліни (одна з двох)

Друга іноземна
мова за фахом
Міжнародноправові засади
правозахисної
діяльності
Міжнародне
гуманітарне
право

Міжнародний
комерційний
арбітраж

Міжнародне
кримінальне
право
Міжнародноправове
забезпечення
міграційних
процесів

Міжнародне
судочинство

Правове
регулювання
співпраці
України та ЄС за
угодою про
асоціацію

Атестаційний екзамен:
Право міжнародної відповідальності; Міжнародно-правові засади
правозахисної діяльності; Міжнародне трудове право

Захист кваліфікаційної роботи

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти
З метою визначення відповідності рівня засвоєння знань випускників другому
освітньому (магістерському) рівню проводиться підсумкова атестація, що передбачає:
Комплексний атестаційний екзамен, програма якого складається з таких дисциплін:

1.
Право

міжнародної

відповідальності,

Міжнародно-правові

засади

правозахисної

діяльності, Міжнародне трудове право, а також містить завдання з іноземної мови.
2. Виконання та захист кваліфікаційної магістерської роботи.
Екзаменаційні комісії оцінюють студентів, які закінчують заклад вищої освіти, на
основі кваліфікаційного екзамену, завдання якого містять запитання, що дають змогу
оцінити загальну підготовку випускника та якість вирішення випускником професійних
задач.
Кваліфікаційна 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 науково-дослідних завдань у сфері
міжнародного права.
Під час виконання кваліфікаційної 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.
Захист роботи відбувається відкрито і публічно. Здобувачу ступеня вищої освіти
рішенням екзаменаційної комісії присвоюється кваліфікація магістр права та видається
диплом встановленого зразка.

4. Матриця відповідності програмних компетентностей
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5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН)
відповідними компонентами освітньої програми
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