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Додаток 2 

до Ліцензійних умов 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до навчального плану 

Код та найменування спеціальності   293 Міжнародне право 

Рівень вищої освіти    третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти  

Спеціалізація   - 

Освітня програма  освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії (PhD) 

за спеціальністю     293 Міжнародне право 

Форма навчання      очна (денна, вечірня) / заочна 

Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної 

системи 40 кредитів ЄКТС; строк навчання 4 роки,  

Навчальний план, затверджений Вченою радою університету «27» березня 2017 

року, протокол № 5 

Відповідність вимогам стандарту вищої освіти (в разі наявності) – 

Відповідність вимогам професійного стандарту (в разі наявності) – 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання:  

- особи, які завершили навчання на другому (магістерському) рівні вищої 

освіти за спеціальністю 8.03040101 Правознавство та 8.03020301 Міжнародне 

право, 081 Право, 082 Міжнародне право, 293 Міжнародне право, успішно 

пройшли вступне фахове випробування та вступний екзамен з іноземної мови;  

- особи, які здобули ступінь магістра за іншою спеціальністю, успішно 
пройшли додаткове фахове випробування (комплексний екзамен), програма якого 
містить ключові питання базових дисциплін, що формують компетенції магістра 
права, вступне фахове випробування та вступний екзамен з іноземної мови;  
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Компетентності, якими 
повинен оволодіти 

здобувач 
Програмні результати навчання 

Найменування 
навчальних дисциплін, 

практик 

 
І. Цикл загальної підготовки 

 

здатність розв'язувати 

комплексні проблеми в 

галузі професійної, у 

тому числі дослідницько-

інноваційної діяльності, 

що передбачає глибоке 

переосмислення наявних 

та створення нових 

цілісних знань та/або 

професійної практики 

(інтегральна 

компетентність) 

Знає: методологію постановки та визнання алгоритму розв'язання проблем 

комплексного характеру; особливості інноваційних та дослідницьких 

методів; 

Вміє: формулювати завдання наукових досліджень; застосовувати 

загальнонаукові та спеціальні методи наукових досліджень; знаходити нові 

джерела наукової інформації; набувати нові знання; 

Має навички: вдосконалення і розвитку свого інтелектуального та 

загальнокультурного рівня; отримання нових знань і втілення їх в 

результати наукових досліджень; презентації результатів наукових 

досліджень; творчого мислення. 

Філософські засади та 
методологія наукових 
досліджень 
 
Підготовка наукових 
публікацій та 
презентація результатів 
дослідження  
 

Знання та розуміння 

предметної галузі, 

здатність сумлінно 

виконувати професійні 

обов’язки, діяти 

відповідно до етичних 

мотивів та чинного 

законодавства (ЗК-1); 

Знає: види наукових досліджень і публікацій, правила їх оформлення; 

основні філософські засади та методи наукових досліджень, можливості та 

специфіку використання цих методів у правових наукових дослідженнях; 

основні видавничі вимоги до наукових публікацій; правила цитування та 

оформлення посилань на використані джерела; 

Вміє: кваліфіковано здійснювати наукові дослідження в галузі права, 

зокрема виявляти наукові проблеми, формулювати теми та завдання 

наукових досліджень у галузі права, застосовувати загальнофілософські 

підходи, загальнонаукові та спеціально-юридичні методи наукових 

досліджень, здійснювати наукові дослідження як на емпіричному, так і на 

теоретичному рівнях; здійснювати бібліографічний пошук; користуватися 

Філософські засади та 
методологія наукових 
досліджень 
 
Підготовка наукових 
публікацій та 
презентація результатів 
дослідження  
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універсальною десятичною класифікацією наукових публікацій (УДК); 

робити цитування та оформляти посилання на використані джерела. 

Має навички: організації дослідницьких робіт, управління колективом, 

зокрема щодо інформаційного забезпечення дослідницької діяльності, 

оформлення, оприлюднення та практичного використання її результатів. 

Здатність 

вдосконалювати й 

розвивати свій 

інтелектуальний і 

загальнокультурний 

рівень, уміння набувати 

нові знання, 

використовуючи сучасні 

інформаційно-освітні 

технології (ЗК-2); 

Знає: принципи, методи і форми здійснення наукових досліджень; види 

джерел наукової інформації, способи її обробки та узагальнення; 

глобальні суспільно-політичні, соціально-економічні, духовно-культурні та 

екологічні проблеми сучасності; основні тенденції розвитку сучасного 

суспільства. 

Вміє: визначати основні тренди вітчизняної й зарубіжної науки за 

напрямом своєї професійної діяльності з урахуванням глобальних 

проблем сучасності; знаходити й опрацьовувати відповідні (у т.ч. 

іншомовні) джерела наукової інформації; вдосконалювати й розвивати 

свій інтелектуальний і загальнокультурний рівень; набувати нові знання і 

втілювати їх у результати своїх наукових досліджень, здійснювати 

презентацію цих результатів, у т.ч. з використанням сучасних 

інформаційно-освітніх технологій;  

Має навички: здійснення самоаналізу; організації вдосконалення та 

розвитку свого інтелектуального і загальнокультурного рівня, отримання 

нових знань на основі сучасних методів пізнання та інформаційно-освітніх 

технологій, іншомовної літератури. 

Філософські засади та 
методологія наукових 
досліджень 
 
Підготовка наукових 
публікацій та 
презентація результатів 
дослідження  
 
Іноземна мова для 
аспірантів 
 
Науковий менеджмент 

Уміння мислити 
евристично, самостійно; 
здатність до 
гіпотетичного та 
інноваційного мислення, 
генерування нових ідей  
(ЗК-3); 

Знає: логічні прийоми і методичні правила наукових досліджень, які здатні 

приводити до мети в умовах неповноти вихідної інформації та відсутності 

чіткої програми управління процесом вирішення завдання; . 

Вміє: самостійно,  творчо, неординарно мислити; мобілізувати 

підсвідомість; висувати наукові гіпотези та пропонувати нестандартні 

рішення, генерувати нові ідеї.  

Має навички: критичного мислення; подолання психологічної інерції при 

Філософські засади та 
методологія наукових 
досліджень 
 
Підготовка наукових 
публікацій та 
презентація результатів 
дослідження  
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здійсненні наукових досліджень; організації дослідницьких робіт та 

управління колективом в нестандартних умовах і ситуаціях, зокрема за 

умов неповноти чи недостатності необхідної інформації;  

 
Науковий менеджмент 

Вміння працювати з 
інформацією та 
фактичним матеріалом 
для вирішення проблеми 
дослідження; формувати 
теоретичні та 
інформаційні бази 
наукового дослідження 
(ЗК-4); 

Знає: форми і методи обробки наукової інформації; порядок і правила 

функціонування наукометричних баз; лексичні, граматичні, стилістичні та 

структурні особливості іншомовної наукової літератури; термінологію галузі 

наукового дослідження; граматичні структури, що є необхідними для 

адекватного вираження відповідних ідей та понять, а також для розуміння і 

продукування широкого спектру текстів у науковій сфері (усно та 

письмово).  

Вміє: здійснювати пошук фахової інформації у мережі Інтернет за методом 

ключових слів; створювати бази даних за темою наукового дослідження; 

користуватися наукометричними базами; користуватися типовими для 

наукової комунікації лексико-синтаксичними моделями; робити 

оптимальний набір лексики та граматичних конструкцій при складанні 

наукових текстів різних типів (статей, анотацій, резюме, монографій, тез, 

доповідей на конференціях і та ін.); виконувати письмовий переклад та 

письмовий анотаційний переклад текстів з відповідної галузі науки; усно та 

письмово представляти наукові результати іноземною мовою відповідно до 

вимог міжнародних стандартів. 

Має навички: працювати з оригінальною літературою, реферувати і 

анотувати наукові тексти та тексти професійного спрямування, виступати 

ініціатором діалогу в ситуації професійного спілкування; одержувати 

професійну інформацію з вітчизняних та іноземних джерел, а також вільно 

проводити бесіду-діалог з суспільно-політичної та професійної тематики; 

досліджувати друковану іншомовну оригінальну літературу за 

спеціальністю; демонструвати елементи усного перекладу фахової 

інформації іноземною мовою в процесі ділових зустрічей, нарад. 

Підготовка наукових 
публікацій та 
презентація результатів 
дослідження  
 
Іноземна мова для 
аспірантів 
 
Науковий менеджмент 
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Уміння оперувати 
концептуальними 
знаннями щодо 
проведення науково-
дослідної роботи; уміння 
використовувати сучасні 
наукові методи, як 
теоретичні, так і 
емпіричні, виходячи із 
завдань конкретного 
дослідження (ЗК-5); 

Знає: види наукових досліджень і публікацій, правила їх оформлення; 
фази наукового проекту; основні методи наукових досліджень та 
можливості їх використання у правових наукових дослідженнях; 
наступництво в розвитку наукових теорій, ідей і понять, методів і засобів 
наукового пізнання; основні видавничі вимоги до наукових публікацій; 
правила цитування та оформлення посилань на використані джерела; 
Вміє: оперувати концептуальними знаннями щодо проведення науково-
дослідної роботи; використовувати сучасні наукові методи, як теоретичні, 
так і емпіричні, виходячи із завдань конкретного дослідження; здійснювати 
бібліографічний пошук; визначати мотиваційні, кадрові, матеріально-
технічні, науково-методичні, фінансові, організаційні, нормативно-правові 
та інформаційні умови проведення наукового дослідження; 
Має навички: організації дослідницьких робіт, управління колективом; 
створення мотиваційних, кадрових, матеріально-технічних, науково-
методичних, фінансових, організаційних та інформаційних умов 
дослідницької діяльності, оформлення, оприлюднення та практичного 
використання її результатів. 

Філософські засади та 
методологія наукових 
досліджень 
 
Підготовка наукових 
публікацій та 
презентація результатів 
дослідження  
 
Науковий менеджмент 

Уміння комбінувати 
відомі методи та способи 
рішення; встановлювати 
причинно-наслідкові 
зв’язки; аналізувати та 
порівнювати результати 
дослідження з 
попередніми 
досягненнями 
дослідників з обраної 
теми (ЗК-6); 

Знає: основні філософські засади та методи наукових досліджень, 
можливості та специфіку комбінування цих методів у правових наукових 
дослідженнях; причинно-наслідкові зв’язки між правовими явищами і 
процесами за профілем; види наукових досліджень і публікацій, правила їх 
оформлення; попередні досягнення дослідників з обраної теми; 
Вміє: комбінувати відомі методи та способи рішення; встановлювати 
причинно-наслідкові зв’язки; аналізувати та порівнювати результати 
дослідження з попередніми досягненнями дослідників з обраної теми; 
фіксувати й оприлюднювати результати дослідження. 
Має навички: організації та проведення комплексних дослідницьких 
робіт, управління колективом, зокрема щодо інформаційного 
забезпечення дослідницької діяльності, оформлення, оприлюднення та 
практичного використання її результатів. 

Філософські засади та 
методологія наукових 
досліджень 
 
Підготовка наукових 
публікацій та 
презентація результатів 
дослідження  

Здатність формулювати 
завдання та складати 
програму дослідження, 

Знає: основи планування і програмування наукових досліджень; попередні 
досягнення дослідників з обраної теми; види наукових публікацій; правила 
оформлення монографій, наукових статей, наукових повідомлень, наукових 

Філософські засади та 
методологія наукових 
досліджень 
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опрацьовувати одержані 
результати, 
відтворювати їх у формі 
якісних наукових текстів 
(тези, статті, 
дисертаційне 
дослідження), які 
відповідають 
встановленим 
стандартам (ЗК-7); 

доповідей, реферативних оглядів, тез доповідей тощо; основні видавничі 
вимоги до наукових публікацій; правила цитування та оформлення 
посилань на використані джерела; заходи запобігання плагіату та 
відповідальність за нього; положення щодо захисту прав інтелектуальної 
власності в процесі підготовки наукових публікацій; порядок і правила 
функціонування наукометричних баз; правила оформлення дисертацій, 
звітів про наукові дослідження; порядок використання технічних засобів 
для презентації результатів наукових досліджень; 
Вміє: формулювати завдання та складати програму дослідження, 
опрацьовувати одержані результати, відтворювати їх у формі якісних 
наукових текстів (тези, статті, дисертаційне дослідження), які відповідають 
встановленим стандартам; використовувати технічні засоби для 
презентації результатів наукових досліджень; 
Має навички: планування і програмування дослідницьких робіт; 
оформлення, оприлюднення та практичного використання її результатів. 

 
Підготовка наукових 
публікацій та 
презентація результатів 
дослідження  
 
Науковий менеджмент 

Володіння навичками 
ділового спілкування 
рідною й іноземними 
мовами на високому 
професійному рівні, 
знання та розуміння 
наукової правничої 
термінології (ЗК-8); 

Знає: лексичні, граматичні, стилістичні та структурні особливості 
іншомовної наукової літератури; термінологія галузі наукового 
дослідження; граматичні структури, що є необхідними для адекватного 
вираження відповідних ідей та понять, а також для розуміння і 
продукування широкого спектру текстів у науковій сфері (усно та 
письмово).  
Вміє: користуватися граматичними зворотами, специфічними для наукової 
комунікації іноземною мовою; володіти типовими для наукової комунікації 
лексико-синтаксичними моделями; робити оптимальний набір лексики та 
граматичних конструкцій при складанні наукових текстів різних типів 
(статей, анотацій, резюме, монографій, тез, доповідей на конференціях і та 
ін.); виконувати письмовий переклад та письмовий анотаційний переклад 
текстів з відповідної галузі науки; диференціювати різні типи наукових 
текстів та структурувати їх відповідно до чинних міжнародних стандартів; 
усно та письмово представляти наукові результати іноземною мовою 
відповідно до вимог міжнародних стандартів. 
Має навички: працювати з оригінальною літературою, реферувати і 
анотувати наукові тексти та тексти професійного спрямування, виступати 

Іноземна мова для 
аспірантів  
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ініціатором діалогу в ситуації професійного спілкування; одержувати 
професійну інформацію з іноземних джерел, а також вільно проводити 
бесіду-діалог з міжнародної, суспільно-політичної та професійної 
тематики; досліджувати друковану іншомовну оригінальну літературу за 
спеціальністю; здійснювати пошук фахової інформації у мережі Інтернет 
за методом ключових слів; демонструвати елементи усного перекладу 
фахової інформації іноземною мовою в процесі ділових зустрічей, нарад. 

Уміння вести наукову 
дискусію та спір, 
відстоювати власні 
погляди в максимально 
ефективній, 
переконливій, коректній і 
тактовній формі, 
інтелектуальна чесність і 
вміння працювати з 
критикою (ЗК-9); 

Знає: види наукових публікацій; правила оформлення монографій, 
наукових статей, наукових повідомлень, наукових доповідей, 
реферативних оглядів, тез доповідей тощо; основні видавничі вимоги до 
наукових публікацій; правила цитування та оформлення посилань на 
використані джерела; заходи запобігання плагіату та відповідальність за 
нього; положення щодо захисту прав інтелектуальної власності в процесі 
підготовки наукових публікацій; порядок і правила функціонування 
наукометричних баз; правила оформлення дисертацій, звітів про наукові 
дослідження; порядок використання технічних засобів для презентації 
результатів наукових досліджень. 
Вміє: вдосконалювати свій інтелектуальний і загальнокультурний рівень 
шляхом систематизації інформації про порядок і правила підготовки 
наукових публікацій та презентації результатів досліджень; готувати 
наукові публікації;  здійснювати презентацію результатів наукових 
досліджень в тому числі з використанням технічних засобів; здійснювати 
бібліографічний пошук; користуватися універсальною десятичною 
класифікацією наукових публікацій (УДК); робити цитування та оформляти 
посилання на використані джерела; 
Має навички: підготовки наукових публікацій; участі в наукових 
конференціях, науково-методологічних семінарах, круглих столах тощо; 
користування технічними засобами презентації результатів наукових 
досліджень; боротьби з плагіатом в наукових публікаціях 

Підготовка наукових 
публікацій та 
презентація результатів 
дослідження 
 
Науковий менеджмент 

Уміння працювати у 
викладацькому колективі 
вищого навчального 
закладу, ефективно 

Знає:  засади мотивації та психологічної регуляції поведінки; психологію 
малих груп і міжгрупової взаємодії; філософію і психологію наукової та 
навчальної діяльності; організацію навчально-наукового процесу у вищій 
школі;  

Філософські засади та 
методологія наукових 
досліджень 
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виконувати усі види 
викладацької роботи, 
забезпечувати студентам 
сприятливі умови 
навчання; кваліфіковане 
володіння педагогічними 
методиками та 
інноваційними підходами 
щодо форми й змісту 
викладання юридичних 
дисциплін (ЗК-10); 

Вміє:  працювати у викладацькому  колективі вищого навчального 
закладу; налагоджувати і підтримувати професійні відносини; ефективно 
виконувати основні види викладацької (науково-педагогічної) роботи, 
забезпечувати студентам сприятливі  умови навчання;  
Має навички: спілкування у викладацькому колективі; складання 
навчально-методичних (дидактичних) матеріалів за профілем; проведення 
аудиторних та позааудиторних навчальних занять зі студентами; 
володіння відповідними педагогічними методиками та інноваційними 
підходами щодо форми й змісту викладання юридичних дисциплін. 

Підготовка наукових 
публікацій та 
презентація результатів 
дослідження  

Здатність виявляти 
глибокі й системні 
теоретичні та емпіричні 
знання за фахом та у 
споріднених сферах 
правового регулювання; 
поглиблене розуміння 
правових питань, 
правової системи, 
юридичної теорії та 
практики (у т.ч. глибоке 
знання наукової 
літератури за профілем) 
(ПК-1); 

Знає:  основні характеристики національної системи права; ключові 
правові концепції (у т.ч. універсального та регіонального рівня) за 
профілем; особливості окремих галузей правового регулювання; 
положення галузевого законодавства; стан галузевої науки і 
правозастосовної практики. 
Вміє:   визначати юридичну природу національного права через його 
системні елементи: основні принципи, норми, інститути та галузі; основні 
юридичні поняття і терміни за профілем; еволюцію, сучасний стан, основні 
риси та закономірності розвитку національної системи права; зміст 
правовідносин за профілем;  
Має навички: роботи з правовими актами, зокрема, щодо визначення їх 
юридичної природи, інтерпретації їх змісту та порядку реалізації. 

Філософські засади та 
методологія наукових 
досліджень 
 
Підготовка наукових 
публікацій та 
презентація результатів 
дослідження  
 
Науковий менеджмент 



 

9 

Здатність брати участь у 
розробці проектів 
правових актів, 
здійснювати наукове 
тлумачення правових 
актів, надавати 
рекомендації щодо їх 
удосконалення (ПК-2);  

Знає: правові та організаційні форми діяльності органів публічної влади; 
види правових актів; основи нормопроектної діяльності; вимоги 
законодавчої техніки; систему і структуру нормативно-правових актів; 
форми і способи інтерпретаційної діяльності; 
Вміє:  брати участь у розробці проектів правових актів, здійснювати 
наукове тлумачення правових актів, надавати рекомендації щодо їх 
удосконалення;  
Має навички: роботи з правовими актами, зокрема, щодо визначення їх 
юридичної природи, інтерпретації їх змісту та порядку реалізації; 
експертно-аналітичної діяльності. 

Філософські засади та 
методологія наукових 
досліджень 
 
Підготовка наукових 
публікацій та 
презентація результатів 
дослідження  

Здатність кваліфіковано 

застосовувати правові 

акти у різних сферах 

юридичної діяльності 

(ПК-3); 

Знає: поняття, підстави, принципи і форми правозастосовної діяльності; 
особливості правоустановчої та правоохоронної діяльності; види, ознаки і 
структуру правозастосовних актів; Вміє:  брати участь у розробці проектів 
правових актів, здійснювати наукове тлумачення правових актів, надавати 
рекомендації щодо їх удосконалення;  
Має навички: роботи з правовими актами, зокрема, щодо визначення їх 
юридичної природи, інтерпретації їх змісту та порядку реалізації; 
експертно-аналітичної діяльності. 

Філософські засади та 
методологія наукових 
досліджень 
 
 

Здатність кваліфіковано 

здійснювати наукові 

дослідження в галузі 

права; викладати правові 

дисципліни на високому 

теоретичному й 

методичному рівні; 

ефективно здійснювати 

правове виховання (ПК-

4); 

Знає: види наукових досліджень і публікацій, правила їх оформлення; 
основні філософські засади та методи наукових досліджень, можливості та 
специфіку використання цих методів у правових наукових дослідженнях; 
основні видавничі вимоги до наукових публікацій; правила цитування та 
оформлення посилань на використані джерела; засади організації 
навчального процесу і науково-педагогічної діяльності у вищих навчальних 
закладах; 
Вміє: кваліфіковано здійснювати наукові дослідження в галузі права, 
зокрема виявляти наукові проблеми, формулювати теми та завдання 
наукових досліджень у галузі права, застосовувати загальнофілософські 
підходи, загальнонаукові та спеціально-юридичні методи наукових 
досліджень, здійснювати наукові дослідження як на емпіричному, так і на 
теоретичному рівнях; опрацьовувати значний діапазон правового 
матеріалу і робити його точне та змістовне узагальнення (анотації); 

Філософські засади та 
методологія наукових 
досліджень 
 
Підготовка наукових 
публікацій та 
презентація результатів 
дослідження  
 

Науковий менеджмент 
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перебувати на передньому краю наукових досліджень і розвитку наукових 
знань у міжнародно-правовій сфері; 
Має навички: організації дослідницьких робіт, управління колективом, 
зокрема щодо інформаційного забезпечення дослідницької діяльності, 
оформлення, оприлюднення та практичного використання її результатів; 
правового виховання. 

Здатність до міжнародної 
науково-педагогічної 
мобільності (ПК-5) 

Знає: організаційно-правові основи міжнародної науково-педагогічної 
мобільності; особливості зарубіжних правових систем; рівень розвитку 
зарубіжної юридичної науки за обраною темою; особливості організації 
освітньо-наукового процесу в зарубіжних країнах; лексичні, граматичні, 
стилістичні та структурні особливості іншомовної наукової літератури; 
Вміє:  брати участь у міжнародних наукових проектах; користуватися 
граматичними зворотами, специфічними для наукової комунікації 
іноземною мовою; використовувати типові для наукової комунікації 
лексико-синтаксичні моделі; усно та письмово представляти наукові 
результати іноземною мовою відповідно до вимог міжнародних 
стандартів; виступати ініціатором діалогу в ситуації професійного 
спілкування; одержувати професійну інформацію з іноземних джерел, а 
також вільно проводити бесіду-діалог з суспільно-політичної та 
професійної тематики; досліджувати друковану іншомовну оригінальну 
літературу за спеціальністю;  
Має навички: працювати з оригінальною літературою, реферувати і 
анотувати наукові тексти та тексти професійного спрямування, роботи із 
зарубіжними правовими актами, зокрема, щодо визначення їх юридичної 
природи, інтерпретації їх змісту та порядку реалізації; роботи в 
інтернаціональних освітніх і наукових колективах. 

Філософські засади та 
методологія наукових 
досліджень 
 
Підготовка наукових 
публікацій та 
презентація результатів 
дослідження  
 
Іноземна мова для 
аспірантів 

Здатність виявляти 
глибокі та системні 
теоретичні й емпіричні 
знання міжнародно-
правових явищ і 
процесів;  поглиблене 

Знає: систему, структуру, загальну характеристику, історію походження та 
становлення наукового менеджменту; характеристику та особливості 
результатів наукових досліджень; особливості об’єктів інтелектуальних 
прав, що виникають внаслідок наукових досліджень; характеристику та 
особливості: суб’єктів наукової діяльності; управління науковими 
дослідженнями; інтелектуального права як основи наукової діяльності; 

Науковий менеджмент 
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розуміння міжнародно-
правових проблем, 
системи міжнародного 
права, теорії та практики 
міжнародних відносин (у 
т.ч. глибоке знання 
наукової міжнародно-
правової літератури) 
(ПК-6) 

розпорядження майновими правами інтелектуальної власності; договорів 
щодо передання прав на результати наукових досліджень та інших 
інтелектуальних прав 
Розуміє: особливості системи наукового менеджменту, його систему; роль 
та значення вивчення як всієї системи наукового менеджменту в цілому та 
його окремих складових частин; значення кожної з складових частин 
наукового менеджменту. 
Має вміння та навички: тлумачення, проведення експертиз, викладання 
дисциплін,формування пропозицій до чинного законодавства по 
удосконаленню наукового менеджменту, управлінню науковою діяльністю, 
вдосконаленню прав та обов’язків суб’єктів цієї діяльності. 

здатність розв'язувати 
комплексні проблеми в 
галузі професійної, у 
тому числі дослідницько-
інноваційної діяльності, 
що передбачає глибоке 
переосмислення наявних 
та створення нових 
цілісних знань та/або 
професійної практики 
(Інтегральна 
компетентність) 

Знає: методологію постановки та визнання алгоритму розв'язання проблем 
комплексного характеру; особливості інноваційних та дослідницьких 
методів; 
Вміє: формулювати завдання наукових досліджень; застосовувати 
загальнонаукові та спеціальні методи наукових досліджень; знаходити нові 
джерела наукової інформації; набувати нові знання; 
Має навички: вдосконалення і розвитку свого інтелектуального та 
загальнокультурного рівня; отримання нових знань і втілення їх в 
результати наукових досліджень; презентації результатів наукових 
досліджень; творчого мислення. 

Філософські засади та 
методологія наукових 
досліджень 
 
Підготовка наукових 
публікацій та 
презентація результатів 
дослідження  
 

II. Цикл професійної підготовки  

здатність розв'язувати 
комплексні проблеми в 
галузі професійної, у 
тому числі дослідницько-
інноваційної діяльності, 
що передбачає глибоке 
переосмислення наявних 
та створення нових 

Знає: актуальні проблеми міжнародного права; основні міжнародно-
правові вчення; особливості предмету і методу окремих галузей 
міжнародного права; місце і роль міжнародного права в системі 
соціальних регуляторів; еволюцію, сучасний стан, основні риси та 
закономірності розвитку системи міжнародного права; зміст міжнародно-
правових відносин; взаємозв’язок національного і міжнародного права; 
основи міжнародно-правового джерелознавства; міжнародно-правові 
механізми розв’язання актуальних проблем сучасності.  

Сучасна міжнародно-
правова доктрина 
Асистентська практика 
Джерелознавство 

історії міжнародного 
права 
Загальне міжнародне 

право: актуальні 
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цілісних знань та/або 
професійної практики 
(інтегральна 
компетентність) 

Вміє: визначати юридичну природу міжнародного права через його 
системні елементи: основні принципи, норми, інститути та галузі; основні 
юридичні поняття і терміни; користуватись джерельною базою 
міжнародного права; визначати основні напрями і пріоритети міжнародно-
правого регулювання. 
Має навички: роботи з міжнародно-правовими актами, зокрема, щодо 
визначення їх юридичної природи, інтерпретації їх змісту і співвідношення 
з іншими актами міжнародного права та національного законодавства, 
застосування міжнародно-правових стандартів при вирішенні конкретних 
юридичних справ; роботи у складі творчих колективів і робочих груп з 
міжнародно-правової проблематики. 

теоретичні проблеми 
Міжнародне 

кримінально-
процесуальне право 
Міжнародно-правове 

регулювання 
забезпечення безпеки 
людини 
Міжнародно-правове 

регулювання 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій і протидія 
кіберзлочинності 
Актуальні проблеми 

європейського права 

Знання та розуміння 
предметної галузі, 
здатність сумлінно 
виконувати професійні 
обов’язки, діяти 
відповідно до етичних 
мотивів та чинного 
законодавства (ЗК-1); 

Знає: основні характеристики системи міжнародного права; основні 
міжнародно-правові вчення; особливості предмету і методу окремих 
галузей міжнародного права; місце і роль міжнародного права в системі 
соціальних регуляторів; взаємозв’язок національного і міжнародного 
права; 
Вміє: визначати юридичну природу міжнародного права через його 
системні елементи: основні принципи, норми, інститути та галузі; основні 
юридичні поняття і терміни; еволюцію, сучасний стан, основні риси та 
закономірності розвитку системи міжнародного права; зміст міжнародно-
правових відносин;  
Має навички: роботи з міжнародно-правовими актами, зокрема, щодо 
визначення їх юридичної природи, інтерпретації їх змісту та 
співвідношення з іншими актами міжнародного права та національного 
законодавства. 

Сучасна міжнародно-
правова доктрина 
Асистентська практика 
Джерелознавство 

історії міжнародного 
права 
Загальне міжнародне 

право: актуальні 
теоретичні проблеми 
Міжнародне 

кримінально-
процесуальне право 
Міжнародно-правове 

регулювання 
забезпечення безпеки 
людини 
Міжнародно-правове 
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регулювання 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій і протидія 
кіберзлочинності 
Актуальні проблеми 

європейського права 

Здатність 
вдосконалювати й 
розвивати свій 
інтелектуальний і 
загальнокультурний 
рівень, уміння набувати 
нові знання, 
використовуючи сучасні 
інформаційно-освітні 
технології (ЗК-2); 

Знає: джерела офіційної інформації про міжнародно-правові акти, 
зовнішньополітичну діяльність України та діяльність міжнародних 
організацій, а також про актуальні проблеми та основні тенденції розвитку 
міжнародно-правової науки; 
Вміє: вдосконалювати й розвивати свій інтелектуальний і 
загальнокультурний рівень, набувати нові знання у сфері права (у т.ч. з 
використанням сучасних інформаційно-освітніх технологій);  
Має навички: роботи з офіційними базами правових актів, бібліотечними 
фондами, репозитаріями, фаховими юридичними виданнями. 

Сучасна історико-
теоретична 
юриспруденція 
Сучасний 

конституціоналізм 
Сучасна цивільно-

правова доктрина  
Сучасна кримінально-

правова доктрина 
Сучасна 

адміністративно-
правова доктрина 
Сучасні кримінальна 

процесуальна та 
криміналістична 
доктрини 

Уміння мислити 
евристично, самостійно; 
здатність до 
гіпотетичного та 
інноваційного мислення, 
генерування нових ідей  
(ЗК-3); 

Знає: лінійні і нелінійні шляхи розвитку міжнародно-правових явищ; типові 
й нетипові форми міжнародного співробітництва держав; логічні прийоми і 
методичні правила правових наукових досліджень, які здатні приводити до 
мети в умовах неповноти вихідної інформації та відсутності чіткої програми 
управління процесом вирішення завдання;  
Вміє: самостійно,  творчо, неординарно мислити; мобілізувати 
підсвідомість; висувати наукові гіпотези та пропонувати нестандартні 
рішення, генерувати нові ідеї; знаходити нестандартні шляхи розв’язання 
правових колізій;  
Має навички: критичного мислення; подолання психологічної інерції при 

Сучасна міжнародно-
правова доктрина 
Асистентська практика 
Джерелознавство 

історії міжнародного 
права 
Загальне міжнародне 

право: актуальні 
теоретичні проблеми 
Міжнародне 
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здійсненні міжнародно-правових наукових досліджень; організації 
дослідницьких робіт та управління колективом в нестандартних умовах і 
ситуаціях, зокрема за умов неповноти чи недостатності необхідної 
правової інформації; 

кримінально-
процесуальне право 
Міжнародно-правове 

регулювання 
забезпечення безпеки 
людини 
Міжнародно-правове 

регулювання 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій і протидія 
кіберзлочинності 
Актуальні проблеми 

європейського права 

Вміння працювати з 
інформацією та 
фактичним матеріалом 
для вирішення проблеми 
дослідження; формувати 
теоретичні та 
інформаційні бази 
наукового дослідження 
(ЗК-4); 

Знає: порядок збирання, накопичення, зберігання і використання наукової 
правової інформації; режим доступу до міжнародно-правової інформації; 
порядок і правила функціонування наукометричних баз; лексичні, 
граматичні, стилістичні та структурні особливості іншомовної юридичної 
літератури; термінологію галузі наукового дослідження; міжнародно-
правові конструкції та граматичні структури, що є необхідними для 
адекватного вираження відповідних ідей та понять, а також для розуміння і 
продукування широкого спектру текстів у науковій сфері (усно та 
письмово).  
Вміє: здійснювати пошук фахової інформації у мережі Інтернет за методом 
ключових слів; працювати з офіційними веб-сайтами органів зовнішніх 
зносин і міжнародних організацій; створювати бази даних за темою 
наукового правового дослідження; користуватися наукометричними 
базами; користуватися типовими для правової наукової комунікації 
лексико-синтаксичними моделями; робити оптимальний набір лексики та 
граматичних конструкцій при складанні наукових текстів різних типів; 
виконувати письмовий переклад та письмовий анотаційний переклад 
текстів з міжнародно-правової науки; усно та письмово представляти 
наукові результати іноземною мовою відповідно до вимог міжнародних 

Сучасна міжнародно-
правова доктрина 
Асистентська практика 
Джерелознавство 

історії міжнародного 
права 
Загальне міжнародне 

право: актуальні 
теоретичні проблеми 
Міжнародне 

кримінально-
процесуальне право 
Міжнародно-правове 

регулювання 
забезпечення безпеки 
людини 
Міжнародно-правове 

регулювання 
інформаційно-
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стандартів. 
Має навички: роботи з каталогами і повнотекстовими базами даних, з 
оригінальною літературою, реферування й анотування наукових текстів та 
текстів професійного спрямування; ініціювання діалогу в ситуації 
професійного спілкування; одержання правової інформації з вітчизняних та 
іноземних джерел, а також вільного спілкування з суспільно-політичної та 
професійної тематики; дослідження друкованої іншомовної оригінальної 
літератури за спеціальністю. 

комунікаційних 
технологій і протидія 
кіберзлочинності 
Актуальні проблеми 

європейського права 
 

Уміння оперувати 
концептуальними 
знаннями щодо 
проведення науково-
дослідної роботи; уміння 
використовувати сучасні 
наукові методи, як 
теоретичні, так і 
емпіричні, виходячи із 
завдань конкретного 
дослідження (ЗК-5); 

Знає: основні напрямки наукових досліджень та основні наукові школи за 
профілем; новітні методи наукових досліджень за профілем; існуючі 
наукові парадигми; головні тенденції розвитку законодавства у відповідній 
сфері;  
Вміє: оперувати концептуальними знаннями щодо проведення науково-
дослідної роботи у міжнародно-правовій сфері; використовувати сучасні 
наукові методи, як теоретичні, так і емпіричні, виходячи із завдань 
конкретного правового дослідження; здійснювати систематизацію 
міжнародно-правових актів та бібліографічний пошук; визначати 
мотиваційні, кадрові, матеріально-технічні, науково-методичні, фінансові, 
організаційні, нормативно-правові та інформаційні умови проведення 
наукового дослідження; 
Має навички: організації дослідницьких робіт за профілем, управління 
колективом; створення мотиваційних, кадрових, матеріально-технічних, 
науково-методичних, фінансових, організаційних та інформаційних умов 
дослідницької діяльності, оформлення, оприлюднення та практичного 
використання її результатів; інформаційної взаємодії з національними 
органами публічної влади та відповідними органами міжнародних 
організацій у процесі дослідження. 

Сучасна міжнародно-
правова доктрина 
Асистентська практика 
Джерелознавство 

історії міжнародного 
права 
Загальне міжнародне 

право: актуальні 
теоретичні проблеми 
Міжнародне 

кримінально-
процесуальне право 
Міжнародно-правове 

регулювання 
забезпечення безпеки 
людини 
Міжнародно-правове 

регулювання 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій і протидія 
кіберзлочинності 
Актуальні проблеми 

європейського права 

Уміння комбінувати Знає: міждисциплінарні зв’язки за профілем; особливості комплексних Сучасна міжнародно-
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відомі методи та способи 
рішення; встановлювати 
причинно-наслідкові 
зв’язки; аналізувати та 
порівнювати результати 
дослідження з 
попередніми 
досягненнями 
дослідників з обраної 
теми (ЗК-6); 

галузей міжнародного права; основні філософські засади та методи 
наукових досліджень, можливості та специфіку комбінування цих методів у 
правових наукових дослідженнях; причинно-наслідкові зв’язки між 
правовими явищами і процесами за профілем; види наукових досліджень і 
публікацій, правила їх оформлення; попередні досягнення дослідників з 
обраної теми; 
Вміє: комбінувати відомі методи та способи рішення; застосовувати 
аналогію; встановлювати причинно-наслідкові зв’язки; аналізувати та 
порівнювати результати дослідження з попередніми досягненнями 
дослідників з обраної правової теми; фіксувати й оприлюднювати 
результати дослідження у фахових юридичних виданнях. 
Має навички: організації та проведення комплексних дослідницьких 
робіт, управління колективом, зокрема щодо інформаційного 
забезпечення дослідницької діяльності, оформлення, оприлюднення та 
практичного використання її результатів. 

правова доктрина 
Асистентська практика 
Джерелознавство 

історії міжнародного 
права 
Загальне міжнародне 

право: актуальні 
теоретичні проблеми 
Міжнародне 

кримінально-
процесуальне право 
Міжнародно-правове 

регулювання 
забезпечення безпеки 
людини 
Міжнародно-правове 

регулювання 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій і протидія 
кіберзлочинності 
Актуальні проблеми 

європейського права 

Здатність формулювати 
завдання та складати 
програму дослідження, 
опрацьовувати одержані 
результати, 
відтворювати їх у формі 
якісних наукових текстів 
(тези, статті, 
дисертаційне 
дослідження), які 

Знає: основи планування і програмування міжнародно-правових наукових 
досліджень; попередні досягнення вчених-міжнародників з обраної теми; 
перелік фахових видань за профілем; види наукових публікацій; правила 
оформлення монографій, наукових статей, наукових повідомлень, наукових 
доповідей, реферативних оглядів, тез доповідей тощо; основні видавничі 
вимоги до наукових публікацій; правила цитування та оформлення 
посилань на використані джерела; заходи запобігання плагіату та 
відповідальність за нього; положення щодо захисту прав інтелектуальної 
власності в процесі підготовки наукових публікацій; порядок і правила 
функціонування наукометричних баз; правила оформлення дисертацій, 

Сучасна міжнародно-
правова доктрина 
Асистентська практика 
Джерелознавство 

історії міжнародного 
права 
Загальне міжнародне 

право: актуальні 
теоретичні проблеми 
Міжнародне 
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відповідають 
встановленим 
стандартам (ЗК-7); 

звітів про наукові дослідження; порядок використання технічних засобів 
для презентації результатів правових наукових досліджень; 
Вміє: формулювати завдання та складати програму дослідження, 
опрацьовувати одержані результати, відтворювати їх у формі якісних 
наукових текстів (тези, статті, дисертаційне дослідження), які відповідають 
встановленим стандартам; використовувати технічні засоби для 
презентації результатів наукових досліджень; 
Має навички: планування і програмування дослідницьких робіт; 
оформлення, оприлюднення та практичного використання її результатів у 
фахових виданнях. 

кримінально-
процесуальне право 
Міжнародно-правове 

регулювання 
забезпечення безпеки 
людини 
Міжнародно-правове 

регулювання 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій і протидія 
кіберзлочинності 
Актуальні проблеми 

європейського права 

Володіння навичками 
ділового спілкування 
рідною й іноземними 
мовами на високому 
професійному рівні, 
знання та розуміння 
наукової правничої 
термінології (ЗК-8); 

Знає: лексичні, граматичні, стилістичні та структурні особливості 
іншомовної наукової літератури; термінологія галузі наукового 
дослідження; граматичні структури, що є необхідними для адекватного 
вираження відповідних ідей та понять, а також для розуміння і 
продукування широкого спектру текстів у науковій сфері (усно та 
письмово).  
Вміє: користуватися граматичними зворотами, специфічними для наукової 
комунікації іноземною мовою; володіти типовими для наукової комунікації 
лексико-синтаксичними моделями; робити оптимальний набір лексики та 
граматичних конструкцій при складанні наукових текстів різних типів 
(статей, анотацій, резюме, монографій, тез, доповідей на конференціях і 
т.ін.); виконувати письмовий переклад та письмовий анотаційний переклад 
текстів з міжнародного права; диференціювати різні типи наукових текстів 
та структурувати їх відповідно до чинних міжнародних стандартів; усно та 
письмово представляти наукові результати іноземною мовою відповідно до 
вимог міжнародних стандартів. 
Має навички: працювати з оригінальною літературою, реферувати і 
анотувати наукові тексти та тексти професійного спрямування, виступати 
ініціатором діалогу в ситуації професійного спілкування; одержувати 

Сучасна міжнародно-
правова доктрина 
Асистентська практика 
Джерелознавство 

історії міжнародного 
права 
Загальне міжнародне 

право: актуальні 
теоретичні проблеми 
Міжнародне 

кримінально-
процесуальне право 
Міжнародно-правове 

регулювання 
забезпечення безпеки 
людини 
Міжнародно-правове 

регулювання 
інформаційно-
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професійну інформацію з іноземних джерел, а також вільно проводити 
бесіду-діалог з міжнародної, суспільно-політичної та професійної 
тематики; досліджувати друковану іншомовну оригінальну літературу за 
спеціальністю; здійснювати пошук фахової інформації у мережі Інтернет 
за методом ключових слів; демонструвати елементи усного перекладу 
фахової інформації іноземною мовою в процесі ділових зустрічей, нарад. 

комунікаційних 
технологій і протидія 
кіберзлочинності 
Актуальні проблеми 

європейського права 

Уміння вести наукову 
дискусію та спір, 
відстоювати власні 
погляди в максимально 
ефективній, 
переконливій, коректній і 
тактовній формі, 
інтелектуальна чесність і 
вміння працювати з 
критикою (ЗК-9); 

Знає: види наукових публікацій; правила оформлення монографій, 
наукових статей, наукових повідомлень, наукових доповідей, 
реферативних оглядів, тез доповідей тощо; основні видавничі вимоги до 
наукових публікацій; правила цитування та оформлення посилань на 
використані джерела; заходи запобігання плагіату та відповідальність за 
нього; положення щодо захисту прав інтелектуальної власності в процесі 
підготовки наукових публікацій; порядок і правила функціонування 
наукометричних баз; правила оформлення дисертацій, звітів про наукові 
дослідження; порядок використання технічних засобів для презентації 
результатів наукових досліджень. 
Вміє: вдосконалювати свій інтелектуальний і загальнокультурний рівень 
шляхом систематизації інформації про порядок і правила підготовки 
наукових публікацій та презентації результатів досліджень; готувати 
наукові публікації;  здійснювати презентацію результатів наукових 
досліджень в тому числі з використанням технічних засобів; здійснювати 
бібліографічний пошук; користуватися універсальною десятичною 
класифікацією наукових публікацій (УДК); робити цитування та оформляти 
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посилання на використані джерела; 
Має навички: підготовки наукових публікацій; участі в наукових 
конференціях, науково-методологічних семінарах, круглих столах тощо; 
користування технічними засобами презентації результатів наукових 
досліджень; боротьби з плагіатом в наукових публікаціях 

регулювання 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій і протидія 
кіберзлочинності 
Актуальні проблеми 

європейського права 

Уміння працювати у 
викладацькому колективі 
вищого навчального 
закладу, ефективно 
виконувати усі види 
викладацької роботи, 
забезпечувати студентам 
сприятливі умови 
навчання; кваліфіковане 
володіння педагогічними 
методиками та 
інноваційними підходами 
щодо форми й змісту 
викладання юридичних 
дисциплін (ЗК-10); 

Знає:  засади мотивації та психологічної регуляції поведінки; психологію 
малих груп і міжгрупової взаємодії; філософію і психологію наукової та 
навчальної діяльності; організацію навчально-наукового процесу у вищій 
школі;  
Вміє:  працювати у викладацькому  колективі вищого навчального 
закладу; налагоджувати і підтримувати професійні відносини; ефективно 
виконувати основні види викладацької (науково-педагогічної) роботи, 
забезпечувати студентам сприятливі  умови навчання;  
Має навички: спілкування у викладацькому колективі; складання 
навчально-методичних (дидактичних) матеріалів за профілем; проведення 
аудиторних та позааудиторних навчальних занять зі студентами; 
володіння відповідними педагогічними методиками та інноваційними 
підходами щодо форми й змісту викладання міжнародно-правових 
дисциплін. 

Сучасна міжнародно-
правова доктрина 
Асистентська практика 
Джерелознавство 
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Загальне міжнародне 
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теоретичні проблеми 
Міжнародне 

кримінально-
процесуальне право 
Міжнародно-правове 

регулювання 
забезпечення безпеки 
людини 
Міжнародно-правове 

регулювання 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій і протидія 
кіберзлочинності 
Актуальні проблеми 

європейського права 

Здатність виявляти 
глибокі й системні 

Знає: основні характеристики системи міжнародного права; ключові 
правові концепції (у т.ч. універсального та регіонального рівня) за 

Сучасна міжнародно-
правова доктрина 
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теоретичні та емпіричні 
знання за фахом та у 
споріднених сферах 
правового регулювання; 
поглиблене розуміння 
правових питань, 
правової системи, 
юридичної теорії та 
практики (у т.ч. глибоке 
знання наукової 
літератури за профілем) 
(ПК-1); 

профілем; особливості окремих галузей міжнародно-правового 
регулювання; положення галузевих міжнародно-правових актів; стан 
галузевої науки і правозастосовної практики. 
Вміє: визначати юридичну природу міжнародного права через його 
системні елементи: основні принципи, норми, інститути та галузі; основні 
юридичні поняття і терміни за профілем; еволюцію, сучасний стан, основні 
риси та закономірності розвитку національної системи права; зміст 
правовідносин за профілем;  
Має навички: роботи з правовими актами, зокрема, щодо визначення їх 
юридичної природи, інтерпретації їх змісту та порядку реалізації. 

Асистентська практика 
Джерелознавство 

історії міжнародного 
права 
Загальне міжнародне 

право: актуальні 
теоретичні проблеми 
Міжнародне 

кримінально-
процесуальне право 
Міжнародно-правове 

регулювання 
забезпечення безпеки 
людини 
Міжнародно-правове 

регулювання 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій і протидія 
кіберзлочинності 
Актуальні проблеми 

європейського права 

Здатність брати участь у 
розробці проектів 
правових актів, 
здійснювати наукове 
тлумачення правових 
актів, надавати 
рекомендації щодо їх 
удосконалення (ПК-2); 

Знає: правові та організаційні форми діяльності органів зовнішніх зносин і 
міжнародних організацій; види міжнародно-правових актів; основи 
нормопроектної діяльності; вимоги юридичної техніки; систему і структуру 
міжнародно-правових актів; форми і способи інтерпретаційної діяльності; 
Вміє:  брати участь у розробці проектів міжнародно-правових актів, 
здійснювати наукове тлумачення міжнародно-правових актів, надавати 
рекомендації щодо їх удосконалення;  
Має навички: роботи з міжнародно-правовими актами, зокрема, щодо 
визначення їх юридичної природи, інтерпретації їх змісту та порядку 
реалізації; експертно-аналітичної діяльності. 

Сучасна міжнародно-
правова доктрина 
Асистентська практика 
Джерелознавство 

історії міжнародного 
права 
Загальне міжнародне 

право: актуальні 
теоретичні проблеми 
Міжнародне 

кримінально-
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процесуальне право 
Міжнародно-правове 

регулювання 
забезпечення безпеки 
людини 
Міжнародно-правове 

регулювання 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій і протидія 
кіберзлочинності 
Актуальні проблеми 

європейського права 

Здатність кваліфіковано 

застосовувати правові 

акти у різних сферах 

юридичної діяльності 

(ПК-3); 

Знає: поняття, підстави, принципи і форми правозастосовної діяльності у 
міжнародно-правовій сфері; особливості правоустановчої та 
правоохоронної діяльності; види, ознаки і структуру правозастосовних 
актів;  
Вміє:  брати участь застосуванні міжнародно-правових актів, надавати 
рекомендації щодо його удосконалення;  
Має навички: роботи з міжнародно-правовими актами, зокрема, щодо 
визначення їх юридичної природи, інтерпретації їх змісту та порядку 
реалізації; експертно-аналітичної діяльності. 

Сучасна міжнародно-
правова доктрина 
Асистентська практика 
Джерелознавство 

історії міжнародного 
права 
Загальне міжнародне 

право: актуальні 
теоретичні проблеми 
Міжнародне 

кримінально-
процесуальне право 
Міжнародно-правове 

регулювання 
забезпечення безпеки 
людини 
Міжнародно-правове 

регулювання 
інформаційно-
комунікаційних 
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технологій і протидія 
кіберзлочинності 
Актуальні проблеми 

європейського права 

Здатність кваліфіковано 

здійснювати наукові 

дослідження в галузі 

права; викладати правові 

дисципліни на високому 

теоретичному й 

методичному рівні; 

ефективно здійснювати 

правове виховання (ПК-

4); 

Знає: види наукових досліджень і публікацій, правила їх оформлення; 
основні філософські засади та методи наукових досліджень, можливості та 
специфіку використання цих методів у правових наукових дослідженнях; 
основні видавничі вимоги до наукових публікацій; правила цитування та 
оформлення посилань на використані джерела; засади організації 
навчального процесу і науково-педагогічної діяльності у вищих навчальних 
закладах; 
Вміє: кваліфіковано здійснювати наукові дослідження в галузі права, 
зокрема виявляти наукові проблеми, формулювати теми та завдання 
наукових досліджень у галузі права, застосовувати загальнофілософські 
підходи, загальнонаукові та спеціально-юридичні методи наукових 
досліджень, здійснювати наукові дослідження як на емпіричному, так і на 
теоретичному рівнях; опрацьовувати значний діапазон правового 
матеріалу і робити його точне та змістовне узагальнення (анотації); 
перебувати на передньому краю наукових досліджень і розвитку наукових 
знань у міжнародно-правовій сфері; 
Має навички: організації дослідницьких робіт, управління колективом, 
зокрема щодо інформаційного забезпечення дослідницької діяльності, 
оформлення, оприлюднення та практичного використання її результатів; 
правового виховання. 
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Здатність брати участь у 
міжнародних 
переговорах і роботі 
міжурядових і 
неурядових організацій, 

Знає: організаційно-правові основи міжнародної науково-педагогічної 
мобільності; особливості зарубіжних правових систем; рівень розвитку 
зарубіжної юридичної науки за обраною темою; особливості організації 
освітньо-наукового процесу в зарубіжних країнах; лексичні, граматичні, 
стилістичні та структурні особливості іншомовної наукової літератури; 

Сучасна міжнародно-
правова доктрина 
Асистентська практика 
Джерелознавство 

історії міжнародного 



 

23 

приймати обґрунтовані 
та ефективні 
управлінські рішенні (ПК-
5) 

Вміє:  брати участь у міжнародних наукових проектах; користуватися 
граматичними зворотами, специфічними для наукової комунікації 
іноземною мовою; використовувати типові для наукової комунікації 
лексико-синтаксичні моделі; усно та письмово представляти наукові 
результати іноземною мовою відповідно до вимог міжнародних 
стандартів; виступати ініціатором діалогу в ситуації професійного 
спілкування; одержувати професійну інформацію з іноземних джерел, а 
також вільно проводити бесіду-діалог з суспільно-політичної та 
професійної тематики; досліджувати друковану іншомовну оригінальну 
літературу за спеціальністю;  
Має навички:  працювати з оригінальною літературою, реферувати і 
анотувати наукові тексти та тексти професійного спрямування,оботи із 
зарубіжними правовими актами, зокрема, щодо визначення їх юридичної 
природи, інтерпретації їх змісту та порядку реалізації; роботи в 
інтернаціональних освітніх і наукових колективах. 

права 
Загальне міжнародне 

право: актуальні 
теоретичні проблеми 
Міжнародне 

кримінально-
процесуальне право 
Міжнародно-правове 

регулювання 
забезпечення безпеки 
людини 
Міжнародно-правове 

регулювання 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій і протидія 
кіберзлочинності 
Актуальні проблеми 

європейського права 

Виявляти глибокі та 
системні теоретичні й 
емпіричні знання 
міжнародно-правових 
явищ і процесів; 
поглиблене розуміння 
міжнародно-правових 
проблем, системи 
міжнародного права, 
теорії та практики 
міжнародних відносин (у 
т.ч. глибоке знання 
наукової міжнародно-
правової літератури) 

Знає: основні напрямки і течії в сучасній міжнародно-правовій науці; 
основні концепції праворозуміння і правогенезу в міжнародному праві; 
сучасні доктринальні підходи щодо розуміння механізму міжнародно-
правового регулювання, статики і динаміки міжнародно-правових явищ. 
Вміє: вдосконалювати й розвивати свій інтелектуальний і 
загальнокультурний рівень шляхом систематизації інформації про систему 
сучасної міжнародно-правової науки; формулювати завдання та складати 
план дослідження з актуальних проблем міжнародного і європейського 
права, відображати це у наукових публікаціях; кваліфіковано вести наукову 
дискусію та спір, відстоювати власні погляди в максимально ефективній, 
переконливій, коректній і тактовній формі, працювати з критикою; 
забезпечувати дотримання вимог міжнародно-правової науки у науково-
педагогічній, нормотворчій та правозастосовній діяльності;  
Має навички: науково-педагогічної діяльності з міжнародно-правових 

Сучасна міжнародно-
правова доктрина 
Асистентська практика 
Джерелознавство 

історії міжнародного 
права 
Загальне міжнародне 

право: актуальні 
теоретичні проблеми 
Міжнародне 

кримінально-
процесуальне право 
Міжнародно-правове 

регулювання 
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(ПК-6) дисциплін; роботи з науково-монографічними першоджерелами; побудови 
міжнародно-правових конструкцій; проведення самостійних, організації 
індивідуальних і колективних наукових досліджень з актуальних проблем 
міжнародного і європейського права; розробки проектів міжнародно-
правових актів нормативного та індивідуального характеру, що 
відповідають сучасному рівню розвитку міжнародно-правової науки. 

забезпечення безпеки 
людини 
Міжнародно-правове 

регулювання 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій і протидія 
кіберзлочинності 
Актуальні проблеми 

європейського права 

Здатність до 
самостійного аналізу 
практики застосування 
міжнародно-правових 
актів для виявлення 
проблем правового 
регулювання 
міжнародно-правових 
відносин і надання 
рекомендацій щодо їх 
вирішення (ПК-7) 

Знає: вимоги юридичної техніки; ознаки і види міжнародно-правових актів; 
суб’єкти і стадії укладення міжнародних договорів; порядок набуття 
чинності міжнародно-правових актів; 
Вміє: брати участь у розробці проектів міжнародно-правових актів, 
здійснювати історико-теоретичне тлумачення міжнародно-правових 
пам’яток та чинних міжнародно-правових актів, надавати рекомендації 
удосконалення національного законодавства з точки зору міжнародно-
правових стандартів;  
Має навички: участі у складі робочих груп з розробки проектів 
міжнародно-правових актів; експертно-аналітичної та інтерпретаційної 
діяльності. 

Сучасна міжнародно-
правова доктрина 
Асистентська практика 
Джерелознавство 

історії міжнародного 
права 
Загальне міжнародне 

право: актуальні 
теоретичні проблеми 
Міжнародне 

кримінально-
процесуальне право 
Міжнародно-правове 

регулювання 
забезпечення безпеки 
людини 
Міжнародно-правове 

регулювання 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій і протидія 
кіберзлочинності 
Актуальні проблеми 
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європейського права 

Здатність квадліфіковано 
застосовувати 
міжнародно-правові акти 
у різних сферах 
юридичної діяльності; у 
межах посадових 
обов’язків забезпечувати 
захист прав і свобод 
людини (ПК-8) 

Знає: ознаки, підстави, принципи і порядок здійснення правозастосовної 
діяльності на міжнародній арені; види правозастосовних органів; ознаки і 
види правозастосовних актів; стан міжнародно-правової доктрини з питань 
правозастосування; 
Вміє: кваліфіковано й коректно з точки зору міжнародно-правової науки 
застосовувати міжнародно-правові акти у різних сферах міжнародного 
співробітництва; передбачати юридичні наслідки правозастосування; 
Має навички: правозастосовної (у т.ч. правоустановчої та 
правоохоронної) і юрисдикційної діяльності. 

Сучасна міжнародно-
правова доктрина 
Асистентська практика 
Джерелознавство 

історії міжнародного 
права 
Загальне міжнародне 

право: актуальні 
теоретичні проблеми 
Міжнародне 

кримінально-
процесуальне право 
Міжнародно-правове 

регулювання 
забезпечення безпеки 
людини 
Міжнародно-правове 

регулювання 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій і протидія 
кіберзлочинності 
Актуальні проблеми 

європейського права 

Здійснювати наукові 
дослідження проблем у 
галузі міжнародного 
права, визначати наукові 
проблеми, нерозроблені 
або недостатньо 
розроблені у 
міжнародному праві та 

Знає: основні напрямки і течії в сучасній міжнародно-правовій науці; 
основні концепції праворозуміння і правогенезу в міжнародному праві; 
сучасні доктринальні підходи щодо розуміння механізму міжнародно-
правового регулювання, статики і динаміки міжнародно-правових явищ. 
Вміє: кваліфіковано здійснювати наукові дослідження в галузі 
міжнародного та європейського права; викладати міжнародно-правові 
дисципліни на високому теоретичному й методичному рівні; ефективно 
здійснювати загальноправове виховання;  

Сучасна міжнародно-
правова доктрина 
Асистентська практика 
Джерелознавство 

історії міжнародного 
права 
Загальне міжнародне 

право: актуальні 
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міждисциплінарних 
дослідженнях, готувати 
наукові тексти про 
проміжні та кінцеві 
результати досліджень, 
готувати та здійснювати 
публічну апробацію 
результатів досліджень; 
ефективно здійснювати 
політико-правове 
виховання (ПК-9) 

Має навички: науково-педагогічної діяльності з міжнародно-правових 
дисциплін; роботи з науково-монографічними першоджерелами; побудови 
міжнародно-правових конструкцій; проведення самостійних, організації 
індивідуальних і колективних наукових досліджень з актуальних проблем 
міжнародного права; правового виховання населення. 

теоретичні проблеми 
Міжнародне 

кримінально-
процесуальне право 
Міжнародно-правове 

регулювання 
забезпечення безпеки 
людини 
Міжнародно-правове 

регулювання 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій і протидія 
кіберзлочинності 
Актуальні проблеми 

європейського права 

Здатність до міжнародної 
науково-педагогічної 
мобільності (ПК-10) 

Знає: організаційно-правові основи міжнародної науково-педагогічної 
мобільності; особливості зарубіжних правових систем; рівень розвитку 
зарубіжної юридичної історико-теоретичної науки; особливості організації 
освітньо-наукового процесу в зарубіжних країнах; лексичні, граматичні, 
стилістичні та структурні особливості іншомовної історико-теоретичної 
літератури; 
Вміє:  брати участь у міжнародних наукових проектах; користуватися 
граматичними зворотами, специфічними для наукової історико-
теоретичної комунікації іноземною мовою; використовувати типові для 
наукової комунікації лексико-синтаксичні моделі; усно та письмово 
представляти наукові результати іноземною мовою відповідно до вимог 
міжнародних стандартів. 
Має навички: працювати з оригінальною історико-теоретичною 
літературою, реферувати і анотувати наукові тексти та тексти 
професійного спрямування, виступати ініціатором діалогу в ситуації 
професійного спілкування; одержувати професійну інформацію з 
іноземних джерел, а також вільно проводити бесіду-діалог з суспільно-

Сучасна міжнародно-
правова доктрина 
Асистентська практика 
Джерелознавство 

історії міжнародного 
права 
Загальне міжнародне 

право: актуальні 
теоретичні проблеми 
Міжнародне 
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Міжнародно-правове 
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політичної та професійної тематики; досліджувати друковану іншомовну 
оригінальну літературу за спеціальністю;роботи із зарубіжними 
джерелами права в історико-теоретичному плані, зокрема, щодо 
визначення їх юридичної природи, інтерпретації їх змісту та порядку 
реалізації; роботи в інтернаціональних освітніх і наукових колективах. 

регулювання 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій і протидія 
кіберзлочинності 
Актуальні проблеми 

європейського права 

 

 

 


