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ПЕРЕДМОВА 

Розроблено робочою групою у складі: 

 
Прізвище, ім’я, 

по батькові 

керівника та 

членів проектної 

групи 

Найменування 

посади 

(для сумісників 

— місце 

основної роботи, 

найменування 

посади) 

Найменування 

закладу, який 

закінчив викладач 

(рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно з 

документом про 

вищу освіту) 

Науковий ступінь, 

шифр і 

найменування 

наукової 

спеціальності, 

тема дисертації, 

вчене звання, за 

якою кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно) 

Стаж 

науково-

педагогіч

ної та/або 

наукової 

роботи 

Інформація про наукову 

діяльність (основні публікації за 

напрямом, науково-дослідна 

робота, участь у конференціях і 

семінарах, робота з аспірантами 

та докторантами, керівництво 

науковою роботою студентів) 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

викладача 

(найменування 

закладу, вид 

документа, 

тема, дата 

видачі) 

Влялько  

Ілля 

Володимирович 

(керівник) 

доцент  

кафедри 

порівняльного і 

європейського 

права 

Київський 

національний 

університет імені 

Тараса Шевченка, 

2005 рік, диплом 

магістра з 

відзнакою (повна 

вища освіта за 

спеціальністю 

«Міжнародне 

право») юрист-

міжнародник, 

перекладач з 

німецької мови 

 

Кандидат 

юридичних наук, 

12.00.11 – 

міжнародне 

право, 

«Правове 

регулювання 

державних 

закупівель в ЄС», 

доцент, кафедра 

порівняльного і 

європейського 

права 

Стаж 

викладац

ької 

роботи - 

7 років,  

наукової 

роботи – 

11 років 

Автор близько 25 наукових 

праць  

Основні публікації: 

1. Влялько І. В. Актуальні 

аспекти інтеграції України у 

візовий простір ЄС; співавтор 

колективної монографії 

«Україна в міжнародних 

інтеграційних процесах»; розділ 

3.7. – С. 447-461 / авт. кол.; за 

ред. В.В. Копійки. – К.: ВПЦ 

«Київський університет», 2015. 

– 575 с. 

2. Влялько І. В. Співавтор 

підручника «Європейське 

право: право Європейського 

союзу»; кн. друга: Матеріальне 

право, розділ 1 та 7. – С. 7-35; 

281-322 / авт. кол.; за заг. ред. 

В.І. Муравйова. – К.: Ін Юре, 
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2015. – 456 с. 

3. Влялько І. В. Парадигми 

публічних закупівель 

(порівняльно-правовий аспект). 

– С.  478-502. Становлення та 

розвиток науки європейського 

права в Україні. Liber Amicorum 

до 70-річчя проф. В. 

Муравйова: монографія / за заг. 

ред. К. Смирнової. – Одеса: 

Фенікс, 2017. – 504 с. 

Брав участь у 12 міжнародних 

та вітчизняних науково-

практичних конференціях; 

керує процесом написання 

дипломних робіт (2 особи). 

Смирнова  

Ксенія 

Володимирівна 

професор 

кафедри 

порівняльного і 

європейського 

права  

Київський 

національний 

університет імені 

Тараса Шевченка, 

2002 р., магістр 

міжнародного 

права, перекладач з 

англійської мови  

доктор юридичних 

наук, 12.00.11 – 

міжнародне право,  

«Правовий 

порядок 

конкуренції в 

Європейському 

Союзі (новітні 

тенденції 

розвитку)», доцент 

кафедри 

порівняльного і 

європейського 

права  

15 років 

Автор близько 100 наукових 

публікацій 

Основні публікації:  

1. Smyrnova K. The concept of 

soft law in the European Union / 

Panstwo i pravo wobec 

wspolczesnych wyzwan. 

Integracja europejska i stosunki 

miedzynarodowe. T.V. – Torun: 

Wydawnictwo Adam Marszalek, 

2012. – P. 168-176. 

2. Смирнова К.В. Правове 

регулювання конкуренції в 

Європейському Союзі: теорія і 

практика : монографія / К.В. 

Смирнова. – Одеса : Фенікс, 

2015. – 432 с. 

Брала участь у більш ніж 70 

Стажування в 

Ататюркськом

у університеті 

(Туреччина, 

2015 р., 

почесний 

сертифікат);  

Стажування в 

Університеті 

Кристіана 

Альбрехта м. 

Кіль, 

Німеччина 

(2016 р., 

довідка) 
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міжнародних і національних 

науково-практичних 

конференціях.  Є науковим 

керівником з написання 

курсових робіт та керує 

роботою аспірантів (4). 

 

При розробці проекту Програми враховані вимоги проекту освітнього стандарту спеціальності «293 Міжнародне право» за рівнем 

«магістр». 
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1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

«Європейське бізнесове право» 

«European Business Law» 

зі спеціальності  293 «Міжнародне право» 
 

1 – Загальна інформація 

Ступінь вищої освіти та назва 

кваліфікації  

Ступінь вищої освіти: Магістр 

Спеціальність: 293 – Міжнародне право  

Освітня програма: Європейське бізнесове право 

Obtained qualification: Master Degree 

Program Subject Area: International Law 

Programme: European Business Law 

Мова(и) навчання і оцінювання Англійська 

English 

Обсяг освітньої програми 90 кредитів ЄКТС,  

термін навчання 1,5 роки 

Тип програми Освітньо-професійна 

Повна назва закладу вищої освіти, а 

також структурного підрозділу у 

якому здійснюється навчання 

Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка  

Інститут міжнародних відносин  

Taras Shevchenko National University of Kyiv 

Institute of International Relations 
Назва закладу вищої освіти який бере 

участь у забезпеченні програми 

(заповнюється для програм подвійного і 

спільного дипломування)  

 

 

Офіційна назва освітньої програми, 

ступінь вищої освіти та назва кваліфікації 

ВНЗ-партнера мовою оригіналу 

(заповнюється для програм подвійного і 

спільного дипломування) 

 

Наявність акредитації Міністерство освіти і науки, молоді та спорту 

України, Україна, 2013 рік (наказ МОН України від 

30.04.2013 р. №1480-л) 

Цикл/рівень програми НРК України – 8 рівень,  

FQ-EHEA – другий цикл, 

ЕQF-LLL – 7 рівень 

Передумови Наявність освітнього ступеня бакалавра або 

спеціаліста 

Форма навчання денна 

Термін дії освітньої програми 5 років 

Інтернет-адреса постійного 

розміщення опису освітньої 

програми 

http://www.iir.edu.ua/education/english_masters_progra

ms/european_business_law/ 

2 – Мета освітньої програми 

Мета програми (з врахуванням 

рівня кваліфікації) 

Підготовка висококваліфікованих фахівців з 

європейського права, які володіють 

фундаментальними знаннями і практичними 

навичками з європейського і міжнародного права та 

які здатні застосовувати отримані знання в 

професійній діяльності  

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область (галузь знань / Міжнародні відносини / Міжнародне право / 
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спеціальність / спеціалізація 

програми) 

Європейське бізнесове право 

Орієнтація освітньої програми Освітньо-професійна прикладна 

 

Основний фокус освітньої програми 

та спеціалізації 

Спеціальна освіта за спеціальністю міжнародне 

право з акцентом на європейське бізнесове право. 

Ключові слова: європейське право, міжнародне 

право, міжнародні відносини. 

Особливості програми Рейтингове оцінювання освітніх та інноваційних 

досягнень учасників освітнього процесу. 

Обов’язкова переддипломна практика.  

4 – Придатність випускників  

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до працевлаштування Працевлаштування в органах державної влади 

України і за кордоном, юридичних компаніях та 

фірмах, міжнародних урядових та неурядових 

організаціях на посадах юристів та аналітиків, 

відповідальних за аналіз та обробку правової та 

бізнесової інформації, прийняття керівних рішень у 

сфері європейського права та міжнародних 

відносин, а також юридичним представником 

інтересів клієнта. 

Подальше навчання Можливість продовження освіти на третьому рівні 

вищої освіти, підвищення кваліфікації й отримання 

додаткової освіти за сертифікованими програмами 

та програмами післядипломного навчання, а також 

навчання впродовж життя. 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Загальний стиль навчання – студенто-центрований. 

Лекції, семінари, самостійна робота, практичні 

заняття, консультації з викладачами. Під час 

останнього року навчання половина часу надається 

для написання магістерської роботи, яка 

презентується та обговорюється за участі 

викладачів. 

Оцінювання Письмові та усні іспити, заліки, диференційований 

залік, модульні контрольні роботи, комплексний 

кваліфікаційний іспит з європейського бізнесового 

права, захист магістерської роботи. 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати як складні спеціалізовані 

завдання так і практичні правові та бізнесові 

проблемні питання, здійснювати юридичний аналіз 

конкретних питань у сфері міжнародних відносин 

під час професійної діяльності або у процесі 

навчання, з урахуванням низки правових та 

економічних умов. 

Загальні компетентності (ЗК) 

 

 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу, генерування нових ідей, 

виявлення та вирішення проблем різного рівня 

складності 
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ЗК 2. Здатність усвідомлення особливостей своєї 

професійної діяльності у різних сферах, приймати 

обґрунтовані рішення та усвідомлювати їх правові, 

політичні та економічні наслідки  

ЗК 3. Здатність працювати в команді, вміти брати 

на себе відповідальність, мотивувати колег та 

керувати роботою підлеглих для досягнення 

поставлених цілей 

ЗК 4. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел, включно з іноземними, в 

поєднанні з навичками використання новітніх 

інформаційних і комунікаційних технологій 

ЗК 5. Здатність спілкування з представниками 

інших професій та інших галузей знань і видів 

економічної й правової діяльності, а також здатність 

працювати з іноземними фахівцями, зокрема з ЄС 

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 

 

 

ФК 1. Здатність використовувати спеціалізовані 

знання щодо конкретних галузей регулювання 

європейського права  

ФК 2. Здатність представляти на високому 

фаховому рівні в якості юриста-міжнародника та 

фахівця з права ЄС, інтереси як приватних осіб, так 

і держави у міжнародних відносинах 

ФК 3. Здатність аналізувати етапи розвитку 

Євросоюзу,  міжнародних міжурядових організацій 

та інтеграційних об’єднань 

ФК 4. Здатність визначати зміст, мету та 

юридичну природу актів права Євросоюзу, 

національних нормативно-правових актів, 

міжнародних договорів та інших міжнародних 

документів   

ФК 5. Здатність прогнозувати тенденції розвитку 

права ЄС та національного права. 

ФК 6. Здатність оцінювати механізми та 

наслідки імплементації норм права ЄС та 

міжнародного права в національну правову систему 

ФК 7. Здатність до формування пропозицій щодо 

вдосконалення національного правотворчого 

механізму з врахуванням досягнень права ЄС 

ФІК 8. Здатність до навчання та підвищення 

рівня власної кваліфікації 

7 – Програмні результати навчання 

Програмні результати навчання 

 

ПРН 1. Демонструвати знання і навички щодо 

способів та методів вирішення конкретних правових 

та економічних проблемних питань як на 

міжнародному рівні, зокрема європейському, та і 

національному; щодо ґрунтовного аналізу правових 

концепцій та бізнесових схем, продукування нових 

ідей та підходів для розв’язання практичних завдань 

зі сфери професійної діяльності 

ПРН 2. Приймати обґрунтовані рішення в 

правотворчій та правозастосовчій сферах юридичної 

діяльності, усвідомлюючи їх правові та економічні 
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наслідки для різних суб’єктів як на міжнародному 

рівні, зокрема європейському, так і національному  

ПРН 3. Демонструвати лідерські навички у 

здійсненні наукового та прикладного аналізу 

особливостей міжнародного права та права ЄС, 

вміти брати на себе відповідальність за результати, 

мотивувати колег та керувати роботою підлеглих 

для досягнення поставлених цілей 

ПРН 4. Розуміти міжнародно-правову ситуацію, 

зокрема на рівні ЄС, використовувати різні джерела 

інформації, в тому числі зарубіжні, зокрема за 

допомогою новітніх інформаційних і 

комунікаційних технологій, для з’ясування обставин 

і фактів, надання міжнародно-правової оцінки 

подіям зі сфери міжнародних відносин 

ПРН 5. Демонструвати навички комунікацій з 

представниками інших професій та інших галузей 

знань і видів економічної й правової діяльності на 

національному та міжнародному рівнях, а також 

здатність працювати з фахівцями ЄС 

ПРН 6. Застосовувати одержані знання й уміння 

з міжнародного, зокрема європейського права та з 

міжнародних відносин для вирішення практичних 

завдань 

ПРН 7. Здійснювати професійне представництво 

фізичних та юридичних осіб і державних органів в 

іноземних державах, в інститутах та органах 

Євросоюзу, двосторонніх органах міжнародних 

організацій, на міжнародних конференціях; 

аналізувати політичні, економічні й інші ризики, 

пов’язані з подіями міжнародно-правового 

характеру; аналізувати інформацію про стан 

міжнародних відносин, зовнішньої політики 

України та складати аналітичні довідки та звіти з 

посиланням на норми міжнародного й 

національного права  

ПРН 8. Аналізувати і впроваджувати на практиці 

механізм імплементації актів права Європейського 

Союзу, міжнародних міжурядових організацій та 

інтеграційних об’єднань у національну правову 

систему 

ПРН 9. Визначати зміст та юридичну природу 

національних нормативно-правових актів, 

міжнародних договорів та угод, виявляти колізії між 

нормами міжнародних договорів, нормами права ЄС 

та актами національного законодавства, а також 

пропонувати конкретні шляхи їх вирішення 

ПРН 10. Виявляти в подіях і фактах 

міжнародно- правових відносин, зокрема між 

Україною та ЄС, тенденції та закономірності, 

аналізувати їх, визначати пов’язані можливості та 

ризики 

ПРН 11. Усвідомлювати механізм та наслідки 
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імплементації норм міжнародних договорів, зокрема 

між Україною та ЄС, актів міжнародних 

міжурядових організацій, рішень міжнародних судів 

у національний правопорядок 

ПРН 12. Готувати проекти міжнародних 

договорів та актів національного законодавства, 

демонструвати вміння усувати суперечності між 

різними нормативними документами, заповнювати 

прогалини в механізмі міжнародно-правового 

регулювання, надавати пропозиції з приведення 

норм вітчизняного законодавства у відповідність до 

норм європейського права  

ПРН 13. Усвідомлювати необхідність навчання 

впродовж життя та підвищення рівня власної 

професійної кваліфікації 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Специфічні характеристики 

кадрового забезпечення 

 

Навчальний процес забезпечують викладачі, перш 
за все, кафедри порівняльного і європейського 
права, а також інших кафедр Інституту міжнародних 
відносин: кафедри міжнародного приватного права, 
кафедри іноземних мов. Передбачене залучення 
працівників з міністерств та відомств України, 
співробітників міжнародних організацій, 
українських та закордонних бізнес-структур для 
читання лекцій та проведення майстер-класів. 

Специфічні характеристики 

матеріально-технічного 

забезпечення 

Освітня підготовка здійснюється на базі Інституту 

міжнародних відносин Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Усі види 

занять, що передбачені навчальним планом, повною 

мірою забезпечені необхідними навчальним 

площами, технічними засобами у відповідності до 

вимог робочих навчальних програм.  

Специфічні характеристики 

інформаційного та навчально-

методичного забезпечення 

Наявність в робочих програмах деяких навчальних 

дисциплін завдань з вирішення кейсів (гіпотетичних 

судових справ) та забезпечення студентів фабулами 

цих справ 

9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна мобільність  

Міжнародна кредитна мобільність  

Навчання іноземних здобувачів 

вищої освіти 

За умови володіння англійською мовою на рівні, що 

відповідає Загальноєвропейським рекомендаціям з 

мовної освіти. 
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2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПРОГРАМИ ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ 
 

2.1. Перелік компонент ОП 
Код н/д Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

Підсумково-

го контролю 

1 2 3 4 

1. Обов’язкові компоненти ОП 

ОК 1. Економічне право Європейського Союзу 6,0 іспит 

ОК 2. Виконання магістерської роботи 12,0 захист 

ОК 3. Міжнародні механізми вирішення спорів 4,0 іспит 

ОК 4. Практикум перекладу (українська мова) 14,0 іспит 

ОК 5. Порівняльне та міжнародне податкове право  3,0 іспит 

ОК 6. Юридичний практикум з актуальних питань права ЄС 3,0 іспит 

ОК 7. Антимонопольне право ЄС 4,0 іспит 

ОК 8. Методологія наукових досліджень в галузі європейського 

права  

3,0 залік 

ОК 9. Правове регулювання державних закупівель та державної 

допомоги в ЄС 

 

3,0 залік 

ОК 10. Трудове та соціальне право ЄС 4,0 залік 

ОК 11. Науково-виробнича (переддипломна) практика 9,0 диференційов

аний залік 

 Загальний обсяг обов'язкових компонент: 65,0 11 

3. Вибіркові компоненти  ОП * 

 

Вибір блоками 

Вибір з переліку (студент обирає 2 або більше дисциплін з кожного переліку) 

Вибір блоками   

Перелік № 1   

ВБ 1. Правове регулювання транзакцій та міжнародна торгівля 

товарами 

3,0 залік 

ВБ 2. Міжнародне корпоративне та інвестиційне право 4,0 залік 

ВБ. 3. Європейське право компаній 4,0 іспит 

ВБ. 4. Фінансові інструменти та банківське регулювання в ЄС 3,0 іспит 

  Всього 14,0 4 

Вибір з переліку (студент обирає 1 дисципліну з кожного переліку) 

Перелік № 1 4,0 залік 

ВБ 4. Адвокатура та юридична практика 4,0 залік 

 Юридичний документообіг та практикум користування 

європейськими базами даних 

4,0 залік 

 Всього 4,0 1 
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Перелік № 2 4,0 залік 

ВБ 5. Правове регулювання інтелектуальної власності та 

іновацій в бізнесі 

4,0 залік 

 Міжнародне підприємництво 4,0 залік 

 Всього 4,0 1 

Перелік № 3 

 

3,0 залік 

ВБ 6. Правове регулювання спільної торгівельної політики ЄС 3,0 залік 

 Економічний аналіз права України та ЄС 3,0 залік 

 Всього 3,0 1 

    

 Загальний обсяг вибіркових компонент: 25,0 6 

 
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90 19 
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2.2. Структурно-логічна схема ОП  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підсумкова атестація / Final attestation 

 

Правове регулювання транзакцій та міжнародна торгівля товарами 

Юридичний документообіг та практикум користування європейськими 

базами даних 

Європейське право компаній 

Вибіркові дисципліни 

 

Науково-виробнича (переддипломна) практика 

Економічне право Євросоюзу 

 
Порівняльне та міжнародне 

податкове право 

Методологія наукових досліджень 

в галузі європейського права 

Антимонопольне право ЄС 

Міжнародні механізми вирішення спорів 

Трудове та соціальне право ЄС 

Фінансові інструменти та банківське регулювання в ЄС 

Правове регулювання державних закупівель та державної 

допомоги в ЄС 
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3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Атестація випускників освітньої програми «Європейське бізнесове право» 

спеціальності 293 «Міжнародне право» проводиться у формі комплексного кваліфікаційного 

іспиту з європейського бізнесового права, публічного захисту кваліфікаційної магістерської 

роботи та завершується видачою документу встановленого зразка. Після закінчення 

навчання за магістерською програмою  іноземні студенти отримують професійну 

кваліфікацію юрист-міжнародник, а українські студенти – професійну кваліфікацію юрист-

міжнародник та перекладач з англійської мови. 

 

Умови присвоєння професійної кваліфікації юрист-міжнародник: 

 

1. Проходження науково-виробничої (переддипломної) практики. 

2. Обрання спеціалізованого блоку дисциплін із навчального плану та отримання 

середнього балу не нижче «75» за підсумками складання всіх дисциплін, які до нього 

включені. 

3. Отримання не нижче 75 балів на комплексному кваліфікаційному іспиті за 

освітньою програмою 

 

Умови присвоєння професійної кваліфікації перекладач: 

 

1. Отримання не нижче 75 балів на кваліфікаційному іспиті «Теорія та практика 

перекладу» 

 

Комплексний кваліфікаційний іспит з європейського бізнесового права здійснюється у 

письмовій формі шляхом надання відповідей на поставлені питання та розв’язання 

практичних завдань (казусів) з європейського бізнесового права. Під час оцінювання 

перевіряються такі програмні результати навчання: ПРН 1, ПРН 4, ПРН 6, ПРН 10, ПРН 11, 

ПРН 12. 

 

Виконання і захист кваліфікаційної магістерської роботи. Написання магістерської роботи 

має базуватись на використанні матеріалів, наданих органами державної влади чи юридичної 

компанії, де працевлаштований чи проходив науково-виробничу практику студент. В 

дипломній роботі має бути представлено практичне вирішення питання міжнародно-

правового регулювання певної сфери міжнародних відносин. Робота має містити відомості 

про апробацію чи практичне застосування результатів магістерського дослідження. Під час 

оцінювання магістерської роботи перевіряються такі програмні результати навчання: ПРН 1, 

ПРН 4, ПРН 6, ПРН 10, ПРН 12, ПРН 13. 
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4. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ  

 

 ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 

ЗК 1 +    +    +  + 

ЗК 2  + +  +  +   +  

ЗК 3 +  +   +  + +   

ЗК 4 +    +    +   

ЗК 5  +      +   + 

ФК 1  +          

ФК 2   +  +      + 

ФК 3 +      +  +   

ФК 4  +  +        

ФК 5      +      

ФК 6 +    +   +    

ФК 7  +      +    

ФК 8  +          
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5. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ (ПРН) ВІДПОВІДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ  ОСВІТНЬОЇ 

ПРОГРАМИ 

 

 

 

 ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 

ПРН 1 +   +  + +     

ПРН 2  +       +   

ПРН 3    +       + 

ПРН 4 +  +    +   +  

ПРН 5  +   +  +     

ПРН 6    +    +  +  

ПРН 7 +          + 

ПРН 8   +      +   

ПРН 9 +  +  +  +     

ПРН 10 +   +      +  

ПРН 11 +     +      

ПРН 12  +     +     

ПРН 13 +    +       


