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1. Профіль освітньо-професійної програми 

 

Розділ 1. Загальна інформація 

1.1. 

Повна назва  закладу вищої 

освіти та структурного 

підрозділу 

Національний авіаційний університет, Навчально-

науковий інститут Міжнародних відносин,  

кафедра міжнародного права.  

1.2.  
Ступінь вищої освіти та назва 

кваліфікації мовою оригіналу 

Освітній ступінь бакалавр, 

Освітня кваліфікація бакалавр з  міжнародного 

права 

1.3.  
Офіційна назва  освітньо-

професійної програми 
«Міжнародне право» 

1.4.  
Тип диплому та обсяг  освітньо-

професійної програми 

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів 

ЄКТС, термін навчання 4 роки 

1.5. Наявність акредитації 

Акредитаційна комісія Містерства освіти і науки 

України, сертифікат серія РД-ІV №117593 від  

09.07. 2002 р. 

1.6. Цикл/рівень 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

відповідає сьомому кваліфікаційному рівню НМК 

України 

1.7. Передумови 
Наявність повної загальної середньої освіти, 

наявність ступеня молодший спеціаліст 

1.8. Мова(и) викладання Українська 

1.9. 
Термін дії  освітньо-професійної 

програми 
- 

1.10 

Інтернет-адреса постійного 

розміщення опису  освітньо-

професійної програми 

http://nau.edu.ua/ua/menu/navchalni-

pidrozdili/institutes/institut-mizhnarodnix-

vidnosin.html 

Розділ 2. Мета освітньо-професійної програми 

2.1. 

Формування загальних та фахових компетентностей для успішного здійснення 

професійної діяльності у сфері  міжнародно-правового регулювання міжнародних 

відносин  

Розділ 3. Характеристика освітньо-професійної програми 

3.1 

Предметна область (галузь 

знань, спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності) 

Галузь знань:   29 «Міжнародні відносини» 

Спеціальність: 293 «Міжнародне право»  

 

3.2. 
Орієнтація  освітньо-

професійної програми 

Освітньо-професійна програма, яка має   

академічну орієнтацію 

3.3. 

Основний фокус освітньо-

професійної програми та 

спеціалізації 

Загальна освіта за спеціальністю 293 

«Міжнародне право».  

Ключові слова: міжнародне право, міжнародні 

відносин, суб’єкти міжнародного права, інститути 

та галузі міжнародного права, норми та принципи 

міжнародного права, міжнародне приватне право, 

право ЄС,. 

3.4. 
Особливості  освітньо-

професійної програми 

Освітньо-професійна програма передбачає 

надання ґрунтовних комплексних знань з 

міжнародного та європейського права, а особливо 
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отримання вмінь і навичок для  вирішення завдань 

міжнародно-правового регулювання міжнародних 

відносин та зовнішньої політики. 

Розділ 4.  Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

4.1. 
Придатність до 

працевлаштування 

 Бакалавр юрист може обіймати посади: 

помічника адвоката, помічника нотаріуса, 

помічника судді, помічника народного депутата, 

помічника депутата місцевої ради, юриста-

претензіоніста, інспектора митниць, посади 

юрисконсульта в органах державної влади та 

місцевого самоврядування, комерційних 

структурах та громадських організаціях, посади в 

органах МЗС, МВС, Міністерстві юстиції, 

прокуратури та СБУ – відповідно до відомчих 

положень про проходження служби в цих органах, 

посади у структурах міжнародних міждержавних 

та недержавних організацій – відповідно до їх 

регламентних актів та інші первинні посади в 

органах державної влади, в організаціях та 

юридичних фірмах різних видів діяльності та 

форм власності згідно з Національною рамкою 

кваліфікацій та Національним класифікатором 

України: Класифікатор професій ДК 003:2013. 

4.2. Подальше навчання 
Продовження навчання здобувачів вищої освіти 

для отримання освітнього ступеня «Магістр» 

Розділ 5. Викладання та оцінювання 

5.1. Викладання та навчання 

Студентоцентроване, проблемне і практико-

орієнтоване навчання,  підготовка бакалаврської 

дипломної роботи 

5.2. Оцінювання 

Письмові екзамени, навчальна і виробничі 

практики, підготовка есе і презентацій, поточний 

контроль, кваліфікаційний екзамен, захист 

бакалаврської дипломної роботи; самооцінка та 

самоконтроль 

Розділ 6. Програмні компетентності 

6.1. Інтегральні компетентності 

Здатність комплексно розв’язувати складні 

професійні задачі та практичні проблеми у сфері 

національного права, міжнародного права та 

міжнародних відносин  як в процесі навчання, так 

і в процесі роботи, що передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій та 

характеризується невизначеністю умов і вимог.  

 

6.2. Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки 

як члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні 
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ЗК2. Здатність зберігати та примножувати 

моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її 

місця у загальній системі знань про природу, 

суспільство та право у процесі розвитку 

суспільства.  
ЗК3. Розуміння та власне осмислення основних 

світоглядних концепцій і принципів, предметної 

галузі, професії; базових категорій, юридичних 

понять. 

ЗК4. Здатність до критичного мислення, аналізу і 

синтезу 

ЗК5. Соціальна відповідальність та екологічність 

мислення 

ЗК6. Здатність шукати, обробляти та аналізувати 

інформацію з різних джерел  

ЗК7. Здатність зосереджуватись на якості та 

результаті при виконанні завдань 

ЗК8. Навички використання інформаційних та 

комунікативних технологій 

ЗК9. Здатність розуміти значення інформації в 

сучасному суспільстві, відповідально ставитися 

до питань інформаційної безпеки   

ЗК10.  Здатність визначати, формулювати і 

вирішувати проблеми 

ЗК11  Здатність спілкуватися державною мовою 

ЗК12.  Здатність спілкуватися іноземною (ними) 

мовою (мовами) 

ЗК13.  Навички міжособистісної взаємодії, уміння 

працювати автономно та в команді 

ЗК14.  Здатність планувати час та управляти ним 

6.3. 

Фахові компетентності (ФК) ФК1.Знання та розуміння предметної області 

своєї професії 

ФК2.Уміння застосовувати фахові знання на 

практиці 

ФК3 Здатність брати участь у розробці 

нормативно-правових актів відповідно до вимог 

та стандартів міжнародного права. 

ФК4. Уміння діяти на основі розвинутої 

правосвідомості, правового мислення і правової 

культури   

ФК5. Здатність забезпечувати врахування вимог 

та стандартів міжнародного права, дотримання 

принципу верховенства права суб’єктами права 

ФК6. Здатність здійснювати професійну 

діяльність у повній відповідності до вимог та 

стандартів міжнародного права, принципу 

верховенства права   
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ФК7. Вміння реалізовувати норми міжнародного 

права та національних нормативних актів у 

професійній діяльності, правильно застосовувати 

стандарти міжнародного права   

ФК8. Вміння юридично правильно кваліфікувати 

факти і обставини з позиції обов’язкових норм та 

інших стандартів міжнародного права   

ФК9. Здатність забезпечувати верховенство 

права, права особистості, інтереси суспільства, 

держави та міжнародного співтовариства в межах 

виконання своїх посадових обов’язків 

ФК10. Розуміння необхідності професійної поваги 

до честі та гідності особистості, кваліфікованого 

та творчого захисту прав і свобод людини і 

громадянина 

ФК11. Здатність виявляти запобігати, розкривати 

та розслідувати правопорушення, зокрема 

виявляти та сприяти попередженню корупційної 

поведінки 

ФК12. Вміння кваліфіковано та результативно 

застосовувати міжнародні правові механізми 

задля захисту прав людини, інтересів юридичної 

особи, суспільства, держави 

ФК13. Володіння юридичною термінологією та 

юридичною технікою, здатність правильно 

відтворювати результати професійної діяльності в 

юридичній та іншій документації   

ФК14. Здатність працювати у міжнародному 

середовищі на основі позитивного ставлення до 

несхожості до інших культур, поваги до 

різноманітності та мультикультурності, розуміння 

місцевих і професійних традицій інших країн, 

розпізнавання міжкультурних проблем у 

професійній практиці 

ФК15. Здатність проводити юридичну експертизу 

нормативно-правових актів 

ФК16. Здатність тлумачити норми міжнародного 

права та національних нормативних актів, 

надавати кваліфіковані юридичні висновки і 

консультації   

Розділ 7. Програмні результати навчання 

7.1. 

Програмні результати навчання: 

 

Пізнавальна сфера (ПРН1-

ПРН10) 

ПРН1) демонструвати глибокі знання теорії права 

та міжнародного права, галузей міжнародного 

публічного права (гуманітарного, екологічного, 

кримінального, прав людини, транспортного, 

права Ради Європи та ін.), а також міжнародного 

приватного та торговельного права, права 

Світової організації торгівлі та Європейського 
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Союзу, а також галузей національного права 

України що є основою діяльності органів 

міжнародних відносин, публічного управління, 

правоохорони, правозахисту та судових органів 

ПРН2) пояснювати теоретичні та практичні 

аспекти імплементації, реалізації та виконання 

норм міжнародного права, рішень міжнародних 

судових та конвенційних органів, рішень 

національних судів та інших юрисдикційних 

органів України та іноземних держав  

ПРН3) застосувати сучасні інформаційні 

технології та інформаційні ресурси у галузях 

міжнародного публічного права, у сферах 

міжнародного приватного та торговельного права, 

права Світової організації торгівлі та 

Європейського Союзу, національного права 

України та іноземних держав  для розв’язання 

практичних задач  

ПРН4) розробляти проекти нормативно-правових 

актів з питань виконання вимог міжнародного 

публічного права, права Світової організації 

торгівлі та Європейського Союзу, обґрунтовувати 

доцільність їх затвердження компетентним 

органом 

ПРН5) пояснити матеріально-правові та 

процесуальні особливості розгляду міжнародними 

судовими та конвенційними органами, судами 

України та іноземних держав справ із 

застосуванням норм міжнародного публічного та 

приватного права, права Світової організації 

торгівлі та Європейського Союзу   

ПРН6) демонструвати глибоке професійне знання 

змісту імперативних норм та принципів 

міжнародного права, засад сучасного 

українського конституціоналізму, реформування 

держави та європейської інтеграції, відповідних 

міжнародно-правових стандартів 

Емоційна сфера (ПРН11-

ПРН16) 

 

ПРН7) володіти державною та іноземною (ними) 

мовою (мовами); 

ПРН8) захищати права та законні інтереси 

фізичних та юридичних осіб, держави, 

міжнародних організацій відповідно до 

процесуальних вимог різних юрисдикційних 

процесів у міжнародній, іноземних та вітчизняній 

національних юрисдикціях; 

ПРН9) проявляти повагу до індивідуального і 

культурного різноманіття; 

ПРН10) захищати права учасників публічних 

правовідносин  
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ПРН11) відстоювати принцип верховенства права, 

пріоритетності міжнародних правових стандартів, 

насамперед у сфері прав людини, зокрема при 

здійсненні владних, контрольно-наглядових, 

правозахисних та правоохоронних функцій; 

ПРН12) давати відповіді на питання з теорії права 

та міжнародного права, галузей міжнародного 

публічного права (гуманітарного, екологічного, 

кримінального, прав людини, транспортного, 

права Ради Європи та ін.), а також міжнародного 

приватного та торговельного права, права 

Світової організації торгівлі та Європейського 

Союзу, галузей національного матеріального і 

процесуального права, з питань міжнародних 

відносин, публічного управління, правосуддя, 

правоохорони та правозахисту, комерційної 

діяльності та ін  

Психомоторна сфера 

(ПРН16-РН22) 

ПРН13) управляти своїм навчанням з метою 

самореалізації в професійній  сфері; 

ПРН14) адекватно оцінювати свої знання і 

застосовувати їх в різних професійних ситуаціях; 

ПРН15) аргументовано відстоювати свої погляди 

у розв’язанні професійних завдань; 

ПРН16) виявляти проблемні ситуації та 

розв’язувати практичні задачі з сприяння 

реалізації та захисту прав та законних інтересів 

фізичних та юридичних осіб, держави, 

міжнародних організацій 

ПРН17) приймати обґрунтовані рішення та нести 

відповідальність за результати своєї професійної 

діяльності;  

ПРН18) практикувати консультаційну діяльність, 

комбінувати знання у різних галузях 

міжнародного та національного права та 

проводити їх в національну публічно-правову 

практику та дослідницьку діяльність 

. 

Розділ 8. Ресурсне забезпечення реалізації програми 

8.1. Кадрове забезпечення 

 Доктори та кандидати наук, доктори філософії в 

галузі «Міжнародні відносини», іноземні фахівці  

закордонних ВНЗ партнерів кафедри. 

8.2. 
Матеріально-технічне 

забезпечення 

Виходячи з вимог сучасних освітніх технологій та 

критеріїв кредитно-модульної системи, а також, 

враховуючи особливості спеціальності 293 

«Міжнародне право» спеціалізації «Міжнародне 

право», при викладанні як нормативних, так і 

дисциплін вибіркового циклу використовуються 

сучасні програмні засоби обробки інформації, 

автоматизації, а також новітні мови 
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програмування, системи управління базами даних 

тощо. 

       Використання пакетів прикладних програм 

забезпечує рівень підготовки, який відповідає 

сучасним вимогам до освітньо-кваліфікаційного 

рівня «бакалавр».   

8.3 

Інформаційне та навчально-

методичне 

забезпечення 

  Основним джерелом інформаційного 

забезпечення навчального процесу є бібліотека 

Національного авіаційного університету, фонд 

якої налічує понад 2600 тис. видань та електронні 

джерела інформації, а також  її відокремлений 

підрозділ в НН інституті міжнародних відносин,  

фонди навчально-методичних кабінетів кафедр. 

       Усі дисципліни навчального плану підготовки 

бакалаврів забезпечені підручниками, 

навчальними посібниками. Показник 

забезпеченості навчальною літературою 

підготовки фахівців з міжнародного права можна 

вважати 100%-вим, оскільки з кожної дисципліни 

навчального плану в бібліотеці представлено не 

менше 1 підручника з розрахунку на 3-х студентів 

денної форми навчання.  

У навчальному процесі широко 

використовуються новітні комп’ютерні технології 

з використанням мережі Internet. В Інституті 

створено Інформаційний центр, який розміщує на 

власному сайті нову інформацію про надходження 

у бібліотеку, наукові заходи, поточні події 

студентського життя.  

  Підготовка фахівців спеціальності 293 

«Міжнародне право» спеціалізації «Міжнародне 

право» здійснюється у сучасних приміщеннях НН 

інституту міжнародних відносин Національного 

авіаційного університету загальною площею 

4482,08 кв.м. 34 навчальні аудиторії обладнані за 

новітніми технологіями та відповідають потребам 

освітянської діяльності. Площа аудиторних 

приміщень складає 2158,4 кв.м., що становить в 

розрахунку на одного студента денної форми 

навчання  13,5 при нормативі 10 м2. Інститут має 

власний зал для занять фізкультурою загальною 

площею 

  208,3 кв. м., а також використовує зали 

спортивного комплексу  та спортмайданчики 

Університету. 

      Для здійснення навчального процесу 

обладнано 8 комп'ютерних класів, читальна зала. 

Парк комп'ютерів інституту - 112 одиниць. Всі 

вони підключені до локальної мережі 
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університету  та  інформаційної мережі Internet.   

Для підготовки до різних форм навчального 

процесу студенти користуються лінгафонним 

кабінетом, спеціалізованим фондом читального 

залу інституту та бібліотеки Університету. 

   Також функціонують спеціалізовані 

кабінети, які забезпечують виконання 

навчального плану за спеціальністю 293 

«Міжнародне право» спеціалізації «Міжнародне 

право» та  спеціалізовані лабораторій з ПЕОМ.    

 

Розділ 9.  Академічна мобільність 

9.1. Національна кредитна мобільність 

Забезпечення мобільності на основі 

двосторонніх договорів між НАУ й іншими 

вітчизняними університетами-партнерами; 

забезпечення мобільності за  індивідуальною 

ініціативою. 

9.2. Міжнародна кредитна мобільність 

Забезпечення мобільності у рамках програми 

співробітництва з зарубіжними університетами-

партнерами; забезпечення мобільності за 

індивідуальною ініціативою 

9.3. 
Навчання іноземних здобувачів 

вищої освіти 

 Створення належних умов для забезпечення 

вимог навчального процесу з іноземними 

здобувачами вищої освіти 
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2. Перелік компонент освітньо-професійної програми 

та їх логічна послідовність 

 

2.1. Перелік компонент ОПП 

 

Код н/д Компоненти освітньо-професійної програми 

(навчальні дисципліни, курсові проекти 

(роботи), практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумк. 

контролю 1 2 3 4 
Обов’язкові компоненти ОПП 

ОК1 Історія та культура України 3,0 екзамен 

ОК 2 Українська мова 3,0 екзамен 

ОКЗ Філософія 3,0 екзамен 

ОК4 Фізичне виховання 3,0 
диференційований 

залік,   

ОК5 Вступ до спеціальності «Міжнародне право» 3,0 екзамен  

ОК6 Історія держави і права зарубіжних країн 3,0 
диференційований 

залік 

 
ОК7 Римське право 3,0 екзамен  

ОК8 Теорія держави та права 6,5 екзамен  

ОК9 
Міжнародні відносини та світова політика 

 
5,0 

диференційований 

залік 

  ОК10 Судова практика ЄСПЛ 

 

4,0 екзамен 

ОК11 Історія держави і права України 3,0 
диференційований 

залік  

ОК12 Міжнародне публічне право: основи теорії 4,5 екзамен 

ОК13 Міжнародне публічне право: основні галузі 9,5 екзамен 

ОК14 Міжнародне приватне право 7,5 

Екзамен; 

диференційований 

залік 

 ОК15 Порівняльне цивільне право 8,5 екзамен 

ОК16 Право Європейського союзу 6,5 

Екзамен; 

диференційований 

залік 

ОК17 Конституційне право України 3,0 екзамен  

ОК18 Конституційне право зарубіжних країн 4,0 екзамен 

ОК19 Основи наукових досліджень 3,0 
диференційований 

залік  

ОК20 Міжнародні економічні відносини 3,0 екзамен 

ОК21 Іноземна мова 43,0 
диференційований 

залік  
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ОК22 Друга іноземна мова 9,5 диференційований 

залік  

ОК23 Іноземна мова спеціальності  6,5 

Екзамен, 

диференційований 

залік  

ОК24 Друга іноземна мова спеціальності 12,0 
диференційований 

залік, екзамен 

ОК25 Теорія і практика перекладу 7,0 
диференційований 

залік 

ОК26 Навчальна практика «Вступ до фаху» 3,0 
диференційований 

залік 

ОК27 Навчальна перекладацька практика 4,5 диференційований 

залік  

ОК28   Фахова практика 4,5 
диференційований 

залік  

ОК29 
Комплексний державний екзамен зі 

спеціальності «міжнародне право» 
1,5   

ОК30 Дипломна робота 9,0    

Загальний обсяг обов'язкових компонент: 180 

Вибіркові компоненти ОПП 

ВБ 1 Правничі системи сучасності 3,0 
диференційований 

залік 

ВБ 2 Порівняльне корпоративне право  3,0 
диференційований 

залік 

ВБ 3 Правове регулювання внутрішнього ринку ЄС  3,0 
диференційований 

залік 

ВБ 4  Історія міжнародного права 3,0 екзамен  

ВБ 5 
Історія дипломатії 

 
3,0 екзамен  

ВБ 6 
Теорія міжнародно-правового регулювання 

 
3,0 екзамен  

ВБ 7 Порівняльне трудове і соціальне право 3,5   екзамен 

ВБ 8 Міжнародне торгівельне право 3,5  екзамен 

ВБ 9 Міграційне право ЄС 3,5  екзамен 

ВБ 10 Порівняльне кримінальне процесуальне право 3,5  
диференційований 

залік 

ВБ 11 
Міжнародно-правове регулювання 

транспортних перевезень 
3,5  

диференційований 

залік 

ВБ 12 Приватна юридична практика 3,5  
диференційований 

залік 

ВБ 13 Порівняльне кримінальне право 5,0 екзамен 

ВБ 14 Міжнародне кримінальне право 5,0 екзамен 

ВБ 15 Міжнародне інституційне право 5,0 екзамен 
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ВБ 16 Порівняльне цивільне процесуальне право 3,0 екзамен   

ВБ 17 Транспортне право ЄС 3,0 екзамен  

ВБ 18  Порівняльне сімейне та спадкове 

правоінформаційна безпека 

3,0 екзамен  

ВБ19 Судові системи та порівняльне судове право 3,0 екзамен 

ВБ 20 Міжнародне морське право 3,0 екзамен 

ВБ 21 Міжнародне право катастроф 3,0 екзамен 

ВБ 22 Міжнародне економічне право 4,0 екзамен 

ВБ 23 Порівняльне страхове право 4,0  екзамен 

ВБ 24 Альтернативні способи вирішення спорів 

 

4,0 екзамен  

ВБ 25 Право інтелектуальної власності 3,0 
диференційований 

залік 

ВБ 26 Порівняльне конкуренційне право 3,0 
диференційований 

залік  

ВБ 27 
Способи вирішення міжнародних 

економічних спорів 
3,0 

диференційований 

залік 

ВБ 28 
Правове регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності 
3,5 

диференційований 

залік 

ВБ 29 
Міжнародно-правові механізми захисту прав 

людини 
3,5 

диференційований 

залік 

ВБ 30 
Міжнародне право навколишнього 

середовища 
3,5 

диференційований 

залік 

ВБ 31 Історія правових та політичних вчень 4,0 екзамен  

ВБ 32 Міжнародне фінансове право 3,5  
диференційований 

залік 

ВБ 33 Право зовнішніх зносин 3,5  
диференційований 

залік 

ВБ 34 Дипломатичний протокол та етикет 3,5  
диференційований 

залік 

ВБ 35 Порівняльне адміністративне право 4,0 екзамен  

ВБ 36 Військова підготовка 29,0 
екзамен, 

диференційований 

залік Загальний обсяг вибіркових компонент 60 

Загальний обсяг освітньо-професійної програми 240 

 

2.2. Структурно-логічна схема ОПП  

(див. додаток 1) 

 

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Атестація випускників освітньо-професійної програми проводиться у формі 

кваліфікаційного екзамену і  захисту дипломної бакалаврської роботи та завершується 

видачею документу встановленого зразка про присудження йому ступеня бакалавра із 

присвоєнням освітньої кваліфікації: бакалавр з міжнародного права 

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

 

4. Матриця відповідності програмних компетентностей 
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(Ф 03.02 – 04) 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 

 № 
пор. 

Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис 
Висновок щодо 

адекватності 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 
(Ф 03.02 – 03) 

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№ 
зміни 

№ листа (сторінки) Підпис 
особи, яка 

внесла 
зміну 

Дата 
внесення 

зміни 

Дата 
введення 

зміни Зміненого Заміненого Нового 
Анульо- 
ваного 

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 
(Ф 03.02 – 32)  

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 

 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 

Розробник     

Узгоджено     

Узгоджено     

Узгоджено     

Узгоджено     
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« Міжнародне право» 
Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

Шифр 

документа 

СМЯ НАУ ОПП 

15.01.02– 01 - 2018 

стор.  18 з 20 

 

 

 



 

Система менеджменту якості 

ОСВІІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

« Міжнародне право» 
Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

Шифр 

документа 

СМЯ НАУ ОПП 

15.01.02– 01 - 2018 

стор.  19 з 20 

 

 

 



 

Система менеджменту якості 

ОСВІІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

« Міжнародне право» 
Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

Шифр 

документа 

СМЯ НАУ ОПП 

15.01.02– 01 - 2018 

стор.  20 з 20 

 

 

 


