
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка

Освітня програма 20821 Міжнародне право

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 293 Міжнародне право

 
 

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за 
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства – 
https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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https://naqa.gov.ua/


Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 41

Повна назва ЗВО Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Ідентифікаційний код ЗВО 02070944

ПІБ керівника ЗВО Бугров Володимир Анатолійович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

http://www.univ.kiev.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/41

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 20821

Назва ОП Міжнародне право

Галузь знань 29 Міжнародні відносини

Спеціальність 293 Міжнародне право

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Тип освітньої програми Освітньо-наукова

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Бакалавр, Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

Структурний підрозділ (кафедра 
або інший підрозділ), 
відповідальний за реалізацію ОП

кафедра міжнародного права, НН Інститут міжнародних відносин, 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або інші 
підрозділи), залучені до реалізації 
ОП

кафедра порівняльного і європейського права, НН Інститут міжнародних 
відносин, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
кафедра міжнародного приватного права НН Інститут міжнародних 
відносин, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
кафедра іноземних мов, НН Інститут міжнародних відносин, Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

04119, м. Київ, вул. Ю. Іллєнка, буд. 36/1

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 52225

ПІБ гаранта ОП Буткевич Ольга Володимирівна

Посада гаранта ОП доцент

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

butkevych.o@knu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(067)-401-01-56

Додатковий телефон гаранта ОП +38(044)-481-45-19
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

очна денна 1 р. 9 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
ОП «Міжнародне право» є базовою програмою для підготовки юристів-міжнародників магістерського рівня. 
Елементи цієї програми застосовувались у навчальному процесі в Інституті міжнародних відносин (відділення 
«міжнародне право») з моменту його створення. Таким чином, було пройдено багаторічну апробацію викладання 
міжнародно-правових дисциплін та створення належних умов для підготовки фахівців з міжнародного права. Поряд 
із цим, при створенні та функціонуванні ОП постійно враховувались відповідні зміни в освітньому процесі, інтереси 
здобувачів, потреби ринку роботодавців, відповідні трансформації у міжнародному праві та практичні потреби 
забезпечення зовнішньої політики України висококласними фахівцями. У 2021 році, після консультацій із 
роботодавцями – органами державної влади, приватними юридичними компаніями, правозахисними 
організаціями (та іншими неурядовими організаціями), а також із академічною спільнотою, було затверджено нову 
редакцію ОП. ОП має на меті надання усебічної освіти у сфері міжнародного права, при цьому в ній поєднано 
теоретичні та практичні аспекти міжнародного публічного та міжнародного приватного права, права Європейського 
Союзу, теорії та практики правозахисної діяльності, надання навичок у сфері практики зовнішньополітичної та 
зовнішньоекономічної діяльності, а також уміння проводити наукові дослідження у сфері міжнародного права. 
Інтегральною частиною ОП є надання знань іноземних мов, що є обов’язковою вимогою до фахівця з міжнародного 
права. ОП є комплексною програмою, складає основу вітчизняної міжнародно-правової освіти магістерського рівня, 
поєднує практичну та теоретичну складові і спрямовується на підготовку не лише фахівців-практиків, але і 
спеціалістів у галузі науки міжнародного права. Насьогодні підготовка юристів-міжнародників магістерського рівня 
зумовлюється потребами забезпечення органів зовнішніх зносин України та складною зовнішньополітичною 
ситуацією держави.  Зокрема агресія Російської Федерації проти України, російсько-українських збройний конфлікт, 
що триває, і пов’язане з цим забезпечення інтересів України у міжнародних судових інституціях, як і захист прав 
осіб, постраждалих унаслідок цього конфлікту, зумовлюють необхідність підготовки фахівців з усебічними 
знаннями міжнародної правотворчості та правозастосування, вмінням  провадити захист державних інтересів 
міжнародних судових установах, навичками у правозахисній сфері. Також дана ОП є єдиною в Україні освітньо-
науковою програмою магістерського рівня спеціальності 293 "Міжнародне право" галузі знань 29 "Міжнародні 
відносини". Функціонування ОП відповідає як потребам ринку праці у галузі державної служби та приватного 
юридичного бізнесу, так і сприяє кадровому забезпеченню вітчизняної академічної сфери. 
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД ОД

1 курс 2021 - 2022 48 48 2

2 курс 2020 - 2021 51 51 2

 
Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 20797 Міжнародне право
22286 Міжнародне право (мова навчання 
англійська)/International law
36445 Міжнародне право (мова навчання англійська) / 
International Law
36521 Міжнародне право (мова навчання англійська)

другий (магістерський) рівень 20822 Міжнародне приватне право
20824 Міжнародний судовий процес (мова навчання 
англійська)
20825 Правове регулювання міжнародної торгівлі (мова 
навчання англійська)
20829 Європейське бізнесове право (мова навчання 
англійська)
22480 Міжнародний судовий процес (мова навчання 
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англійська) / International litigation
26753 Міжнародне публічне право
26757 Правове регулювання міжнародної торгівлі (мова 
навчання англійська) / Internationaltraderegulation
26759 Європейське бізнесове право (мова навчання 
англійська) / European business law
34634 Міжнародний судовий процес (мова навчання 
українська/англійська) / InternationalLitigation
34635 Правове регулювання міжнародної торгівлі (мова 
навчання українська/англійська) / International Trade 
Regulation
34636 Європейське бізнесове право (мова навчання 
українська/англійська) / European Business Law
34857 Міжнародне приватне право
35881 Міжнародне право
20823 Європейське конкурентне право
39426 Правове регулювання міжнародної торгівлі (мова 
навчання українська/англійська)
39427 Міжнародний судовий процес (мова навчання 
українська/англійська)
39428 Європейське бізнесове право (мова навчання 
українська/англійська)
46234 Правове регулювання міжнародної торгівлі
26979 Правове регулювання міжнародної торгівлі (мова 
навчання англійська) / International trade regulation
20821 Міжнародне право

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

37153 Міжнародне право

 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 283553 82608

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського 
відання або оперативного управління)

283553 82608

Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж 
право власності, господарського відання або оперативного 
управління (оренда, безоплатне користування тощо)

0 0

Приміщення, здані в оренду 2156 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма Опис_редакція2018року.pdf bVoIiDIZuNQOMyDRjwVmOczlLlNbrm35NedehW+ECx
U=

Освітня програма Опис_редакція_2021року.pdf Ply8OFINqusQFqHm2YKZA2cZkssTSscPP2ve7nGhoP4=

Навчальний план за ОП Навчальний_план_набір_2021 
року.pdf

a7iYjsutRNRkn0jUvxqvnr++n4UF3vkF0YRwZ7jLV3A=

Навчальний план за ОП Навчальний_план_набір_2020рок
у.pdf

XzJG9s7uVWQ8PlWqEhly91V2CySNBx5FAGsEKiqDV2Y
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія_Денисов.pdf nNo6ZK8IkCW6zfmLVjYSagtXLI0ydDYBYP9RdZaHbuY
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія_Сироїд.pdf wI0KwMUNpd/DF9tWvVo3sLISnIzeBYNksfs2CUURe7A
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія_Короткий.pdf PQakmT1UhNZL+uZsQCWyJtekxUUT+/etHBdJuTv1gaY
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Відгук_ЮрФем.pdf aBNGTOztJBsXqsI4h/4/4b94VOtBdqAk+Fbd0ZpQNrI=
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Рецензії та відгуки 
роботодавців

Відгуки_роботодавців_Журко_Ол
ехов.pdf

164qDJEuEmgjUA032YVmya3w3rEgSF6YNVloN4qJHD
M=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

Метою ОП є підготовка висококваліфікованих фахівців з міжнародного права, які володіють фундаментальними 
знаннями і практичними навичками, вільно володіють іноземною мовою. У результаті навчання здобувачі 
отримують фахові уміння розв’язувати проблеми та складні задачі у сфері міжнародного права. 
Програма є Освітньо-науковою, у чому є її унікальність. ОП була розроблена з метою поєднання викладання 
практичних дисциплін із наданням здобувачам навичок наукового аналізу, проведення досліджень у сфері теорії 
міжнародного права. Цим пояснюється спрямованість ОП на забезпечення кадровими ресурсами органи державної 
влади (передусім у сфері зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної діяльності) та приватний ринок юридичних 
послуг, а також ЗВО та науково-дослідні інституції. Це відповідає нагальним потребам вітчизняної науки і практики 
міжнародного права.
Особливістю ОП є залучення спеціалістів у сфері зовнішніх зносин, українських та іноземних дослідників для 
проведення лекцій та майстер-класів; заохочення студентів до написання та публікації статей у вітчизняних фахових 
виданнях (наприклад, «Український часопис міжнародного права»); надання студентам можливості проходження 
практики в органах державної влади, пов'язаних із зовнішньополітичною діяльністю (МЗС та ін.), приватних 
юридичних фірмах (АО "Брати Попко та партнери" та ін.), правозахисних організаціях (Українська Гельсінська 
спілка з прав людини та ін.), інших урядових та неурядових інституціях, зокрема науково-дослідних (ВГО УАМП та 
ін.).  

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

Цілі ОП відповідають місії та стратегії Київського національного університету імені Тараса Шевченка та НН 
Інституту міжнародних відносин. Основною метою освітньої діяльності КНУ імені Тараса Шевченка відповідно до 
пункту 2.1. його Статуту є підготовка висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців, утвердження 
національних, культурних і загальнолюдських цінностей (http://www.univ.kiev.ua/pdfs/statut/statut-22-02-17.pdf).
Основні функції КНУ імені Тараса Шевченка, спрямовані на втілення його місії, передбачені в Стратегічному плані 
розвитку Університету на період 2018-2025 року
(http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/Development-strategic-plan.pdf).
ОП має на меті більше залучення вищої освіти України до світовий освітній простір, при цьому залучаючи стандарти 
та надбання останнього у процесі підготовки фахівців. З метою більшої інтеграції України до світової науки 
міжнародного права заохочується вступ на ОП іноземних студентів, та залучення іноземних фахівців до ОП.
Місія та стратегія НН Інституту міжнародних відносин викладені у Концепції розвитку Інституту на 2020-2025 роки. 
ОП базується на основних принципах НН ІМВ та КНУТШ: нерозривності процесів навчання, науково-дослідницької 
роботи та виробництва; високої гарантованої якості освіти для забезпечення конкурентоспроможності на 
національному й міжнародному ринках освітніх послуг; побудови освітніх програм на основі розвитку 
компетентностей, з урахуванням професійних вимог, потреб ринку праці та ін.

 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) 
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми

ОП надає здобувачам вищої освіти системні і усебічні знання практики міжнародного права, зокрема навичок, 
необхідних для роботи в приватних юридичних компаніях та на державній службі, ґрунтовне розуміння методології 
та організації наукових досліджень, а також вільне володіння іноземною мовою. Це відповідає інтересам здобувачів 
отримати усі необхідні знання та уміння для подальшого працевлаштування у різноманітних інституціях та бути 
конкурентноздатними на вітчизняному та міжнародному ринку праці.
З цією метою при розробці ОП було враховано досвід інших ЗВО, практику зарубіжних факультетів (кафедр) 
міжнародного права.

- роботодавці

Однією з основних цілей ОП є кадрове забезпечення органів зовнішніх зносин, інших органів державної влади, 
неурядових інституцій, правозахисних організацій, міжнародних урядових та неурядових організацій, юридичних 
фірм, науково-дослідних інституцій тощо. 
При розробці проєкту ОП враховувались побажання роботодавців та було отримано рецензії з їхнього боку.
В описі ОП у редакції 2021 року було враховано побажання роботодавців по розширенню блоку дисциплін, 
присвячених питанням захисту прав людини та регулюванню міжнародних економічних відносин. 

- академічна спільнота

Враховуючи, що ОП поєднує надання знань з теорії та практики міжнародного права, зокрема її частиною є 
опанування методологією наукових досліджень, а відтак – підготовка фахівців-науковців, особлива увага 
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приділялась при її розробці консультаціям з академічною спільнотою. Зокрема проєкт ОП обговорювався в Інституті 
держави і права імені В.М.Корецького НАН України, на кафедрі європейського права Львівського національного 
університету імені Івана Франка, на кафедрі міжнародного права УжНУ, ВГО «Українська асоціація міжнародного 
права», ГО Фонд підтримки фундаментальних досліджень. Від усіх інституцій надійшли схвальні відгуки на проєкт 
ОП.
Проєкт ОП неодноразово обговорювався на засіданнях кафедр міжнародного права, міжнародного приватного 
права, порівняльного і європейського права НН ІМВ, на засіданнях Вченої ради НН ІМВ тощо. 
Крім цього, враховувались напрацювання зарубіжних університетів стосовно викладання міжнародного права, 
зокрема задля підготовки юристів-науковців.

- інші стейкхолдери

ОП враховує основні тенденції у розвитку освітнього процесу в Україні та світі; потреби громадянського суспільства, 
стан розвитку захисту прав людини на міжнародному на національному рівні. Таким чином, ОП дає широку 
можливість випускникам для зайняття відповідних позицій у цих сферах в Україні та на міжнародному рівні   

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

Цілі та програмні результати навчання на ОП орієнтуються на потреби ринку праці. Передусім аналізувались 
можливості працевлаштування випускників в органах державної влади, юридичних фірмах, міжнародних 
організаціях (урядових та неурядових) на посадах, пов’язаних зі збиранням, аналізом та обробкою інформації 
правничого профілю, здійсненням фахового перекладу з іноземних мов, прийняттям управлінських рішень у сфері 
міжнародного права й міжнародних відносин, а також юридичним представництвом інтересів клієнта. Крім того, 
увага ОП приділена наданню таких знань, які дадуть можливість працевлаштування у закладах вищої освіти та 
наукових установах на посадах, пов’язаних з науково-педагогічною/педагогічною чи науковою діяльністю, 
організацією та провадженням навчального процесу.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

ОП забезпечує, у першу чергу, професійну підготовку фахівців з міжнародного публічного, міжнародного 
приватного права та права Європейського Союзу. 
Особливістю програми є орієнтованість на міжнародне право та порівняльне правознавство, володіння іноземними 
мовами. Окрема увага приділяється регіональному аспекту, а  саме ґрунтовному дослідженню права Європейського 
Союзу та стандартів Ради Європи у галузі захисту прав людини. Останнє має важливе значення для України, як 
члена РЄ, зокрема у сфері виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини на 
національному рівні.
У сфері вивчення галузевих дисциплін окрема увага приділяється дослідженню  законодавств зарубіжних країн. 
ОП поєднує вивчення універсального міжнародного права, регіональних міжнародно-правових підсистем 
(автономних режимів) та порівняльного права.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

При  формулюванні цілей та програмних результатів навчання за ОП було враховано тривалий досвід КНУ імені 
Тараса Шевченка, в якому багато десятиріч здійснюється підготовка магістрів за спеціальністю "Міжнародне право".  
Крім того, було враховано напрацювання освітніх програм з застосовних у навчальних закладах інших країн: 
програма "Міжнародне право" магістерського рівня Маастрихтського університету 
(https://www.maastrichtuniversity.nl/education/master/master-international-laws); програма "Публічне міжнародне 
право" магістерського рівня Лейденського університету (https://www.universiteitleiden.nl/en/education/study-
programmes/master/law/public-international-law); програма "Міжнародне право прав людини" рівня магістр 
Оксфордського університету (https://www.ox.ac.uk/admissions/graduate/courses/mst-international-human-rights-law); 
програма "Міжнародне право" магістерського рівня Університету Східного Лондону” 
(https://www.uel.ac.uk/postgraduate/courses/llm-general), тощо. Вищезгадані програми було застосовано в якості 
зразка, при формуванні навчального плану, виділенні програмних результатів навчання, а також встановленні 
фахових і загальних компетентностей для здобувачів освіти в рамках нашої ОП.

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

На сьогодні проєкт стандарту вищої освіти за спеціальністю 293 "Міжнародне право" за освітнім рівнем "Магістр" не 
затверджений. При розробці ОП було частково враховано елементи та стандарти проєкту освітнього стандарту 
спеціальності 293 "Міжнародне право" за освітнім рівнем "Магістр" 2013 року. У новій редакції опису 2021 року 
враховувалися положення проєкту стандарту вищої освіти за спеціальністю 293 "Міжнародне право" за освітнім 
рівнем "Магістр", розміщеного на веб-сайті Міністерства освіти і науки України за посиланням: 
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-
osvita/proekty%20standartiv%20vishcha%20osvita/2021/08/06/293Mizhnarodne.pravo.06.08.doc.  
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Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?

ОП враховує вимоги Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня. 
Під час визначення програмних результатів за ОП враховувались положення, які характеризують знання, навички, 
комунікацію, відповідальність і автономію, властиві цьому кваліфікаційному рівню, що міститься у переліку 
загальних компетентностей (ЗК) та фахових компетентностей (ФК). Наприклад: 
здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, генерування нових ідей, виявлення та вирішення проблем 
різного рівня складності та здатність усвідомлення особливостей предметної області і професії, приймати 
обґрунтовані рішення та усвідомлювати їх етичні наслідки - ЗК 1 та ЗК 2; здатність працювати в команді, вміти 
брати на себе ініціативу і відповідальність, мотивувати та керувати роботою інших для досягнення поставлених 
цілей (ЗК 3), 
здатність спілкування з представниками інших професійних груп з інших галузей знань та видів правничої 
діяльності, а також здатність працювати в міжнародному фаховому середовищі (ЗК 5) та ін. А також: здатність 
представляти інтереси позивача або відповідача (фізичних, юридичних осіб чи держави) при розгляді справ у 
національних та міжнародних арбітражних і судових установах; здатність визначати зміст та юридичну природу 
національних нормативно-правових актів, міжнародних договорів та інших міжнародних документів  (ФК 2 та ФК 
3).
Програмні результати навчання, за  ОП  відповідають визначеному кваліфікаційному рівню.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

120

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)?

0

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?

31

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

Зміст ОП “Міжнародне право” відповідає предметній області спеціальності 293 “Міжнародне право”. Об’єктом 
вивчення предметної області зазначеної спеціальності є міжнародне право як система юридичних принципів і норм, 
що регулюють міжнародні відносини; реалізація міжнародного права у національних правових системах; цілі 
навчання, відповідно, визначені як підготовка фахівців, здатних розв’язувати проблеми та складні задачі у сфері 
міжнародного права, необхідні для проведення досліджень та/або запровадження інновацій, а теоретичний зміст 
предметної області зазначеної спеціальності складають основи теорії, зокрема принципи, джерела, інституційний 
механізм, а також практика застосування норм різних галузей та інститутів міжнародного публічного й приватного 
права; імплементація міжнародно-правових норм у внутрішньодержавному праві. ОП “Міжнародне право” 
спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців з міжнародного права, які володіють фундаментальними 
знаннями і практичними навичками з міжнародного права, здатні застосовувати отримані знання в наукових 
дослідженнях та професійній діяльності, а також вільно володіють іноземною мовою з метою здійснення правничої 
та наукової діяльності. Всі освітні компоненти ОП утворюють логічну систему та сприяють опануванню ЗК, ФК і 
досягненню ПРН, що відповідають визначеній предметній області спеціальності 293 «Міжнародне право». 
Наприклад, такі ОК, як «Міжнародно-правові механізми захисту прав людини: теорія та практика”, “Міжнародне 
гуманітарне право”, “Міжнародний цивільний процес”, “Міжнародний комерційний арбітраж”, “Міжнародне 
валютне та банківське право”, “Юрисдикція в міжнародному праві” сприяють опануванню здатності оцінювати 
механізм впровадження міжнародно-правових норм в національні правові системи (ФК 4), що відповідає об'єкту 
вивчення та теоретичному змісту предметної області спеціальності 293 “Міжнародне право” в частині реалізації 
практики застосування норм різних галузей та інститутів міжнародного публічного й приватного права у 
національних правових системах. Наприклад, ОК «Методологія та організація наукових досліджень з теорії та 
практики міжнародного права” сприяє досягненню ПРН 11 – “Здійснювати наукові дослідження з актуальних 
питань теорії та практики міжнародного права, формулювати новизну таких досліджень, публікувати їх результати в 
наукових фахових виданнях, а також захищати власні інноваційні розробки на відповідному рівні”, що відповідає 
означеним вище цілям навчання за вказаною спеціальністю (а саме, проведення досліджень та/або запровадження 
інновацій). Таким чином, зміст ОП повністю відповідає об’єкту вивчення, цілям навчання, теоретичному змісту 
предметної області спеціальності 293 “Міжнародне право”, а під час провадження освітньої діяльності за ОП 
використовуються методи, методики, технології, інструменти та обладнання, що притаманні предметній області цієї 
спеціальності.
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Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

Здобувачам вищої освіти ОП забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії за допомогою 
таких засобів, як вільний індивідуальний вибір освітніх компонентів, вибір тем для підготовки усних і письмових 
самостійних робіт в межах освітніх компонентів, інструменти внутрішньої та зовнішньої академічної мобільності, 
можливість самостійно обирати місце проходження практики, а також вибір теми дипломної роботи. Можливість 
формування індивідуальної освітньої траєкторії передбачена Положенням про організацію освітнього процесу у 
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, введеним в дію наказом ректора від 31 серпня 2018 
року за №716-32 (http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Poloz_org_osv_proc-2018.pdf), а також Положенням про порядок 
реалізації студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка права на вільний вибір 
дисциплін від 3 грудня 2018 року 
(http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Poriadok%20vyboru%20dyscyplin%20(03_12_2018).PDF). 

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

Загальний обсяг вибіркових компонент навчального плану ОНП складає 31 кредит ЄКТС (25,8%) від загального 
обсягу 120 кредитів ЄКТС.  Здобувачі вищої освіти реалізують своє право на вибір навчальних дисциплін, обираючи: 
(1) один з семи блоків дисциплін, що входять до циклу професійної підготовки («Європейське конкуренційне 
право», «Європейське право», «Міжнародне екологічне та природоресурсне право», «Міжнародно-правові основи 
бізнесу»/«Міжнародне економічне право» в описі програми в редакції 2018 року, «Міжнародне приватне право», 
«Міжнародний захист прав людини», «Міжнародно-правове забезпечення зовнішньополітичної діяльності 
держави»); (2) одну дисципліну із запропонованих переліків. Процедура вибору навчальних дисциплін здобувачами 
вищої освіти регламентується Положенням про порядок реалізації студентами Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка права на вільний вибір дисциплін від 3 грудня 2018 року 
(http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Poriadok%20vyboru%20dyscyplin%20(03_12_2018).PDF). Відповідно до п.п. 2.2.2-2.2.7 
вказаного Положення, здобувачі вищої освіти мають право обирати навчальні дисципліни з обов’язкових та 
вибіркових частин навчальних планів освітніх програм інших спеціальностей того самого рівня, а за умови 
погодження із директором Інституту – з освітніх програм іншого рівня. Студенту може бути відмовлено в реалізації 
його вибору й запропоновано здійснити новий вибір, у певних випадках, наприклад, якщо кількість здобувачів 
освіти, які обрали навчальну дисципліну, перевищує максимальну кількість, заздалегідь встановлену, або кількість 
здобувачів вищої освіти, які обрали навчальну дисципліну чи блок дисциплін, є меншою встановлених в 
Університеті мінімумів, тощо. Якщо здобувач освіти у встановлені терміни без поважних причин не скористався 
своїм правом вибору навчальної дисциплін, його індивідуальний навчальний план визнається таким, що не 
виконаний за обсягом необхідних для здобуття освітньої кваліфікації кредитів; зазначене є підставою для 
відрахування. Після ознайомлення з анотаціями здобувачі вищої освіти мають змогу здійснити усвідомлений вибір, 
написати відповідну заяву та бути зарахованими на слухання обраних курсів. Згідно з навчальним планом ОНП, 
здобувачі освіти обирають дисципліни на 2 і 3 семестри освітнього процесу.

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

ОНП та її навчальний план передбачають проходження науково-виробничої практики у четвертому семестрі в обсязі 
9 кредитів ЄКТС. Процедура проходження практики та всі форми необхідних документів (звіт, щоденник, відгук) 
подаються в робочій програмі практики, яка затверджується Вченою радою ІМВ КНУТШ. Успішне проходження 
науково-виробничої практики дозволяє здобути такі компетентності: ЗК 1, 2 та ФК 6, 7, 8. Базами практики для 
здобувачів ОНП виступають органи державної влади і місцевого самоврядування України, юридичні компанії та 
громадські організації, зареєстровані в Україні або в інших державах, а також міжнародні міжурядові та неурядові 
організації. Для проходження практичної підготовки здобувачі розподіляються на бази практики згідно з 
укладеними ІМВ КНУТШ договорами, або такі бази обираються здобувачами самостійно. Після проходження 
практики відбувається її захист з оцінюванням у формі диференційованого заліку; при цьому отримання не менше 
75 балів за такий залік є неодмінною умовою присвоєння професійної кваліфікації здобувачам ОНП. Практична 
підготовка здобувачів освіти за ОНП забезпечується також шляхом вирішення різних гіпотетичних та реальних 
справ національних та міжнародних судів, що здійснюється під час семінарських занять.

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
результатам навчання ОП

ОНП забезпечує набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок. Наприклад, здатність приймати 
обґрунтовані рішення та усвідомлювати їх етичні наслідки (ЗК 2) досягається за рахунок викладання таких ОК, як 
Дипломатичний протокол та етикет, Адвокатура в Україні та у правових системах інших країн, Науково-виробнича 
практика;  здатність працювати в команді, вміти брати на себе ініціативу і відповідальність, мотивувати та керувати 
роботою інших для досягнення поставлених цілей (ЗК 3) – за рахунок викладання таких ОК, як Методологія та 
організація наукових досліджень з теорії та практики міжнародного права, Дипломатичний протокол та етикет, 
Адвокатура в Україні та у правових системах інших країн. При цьому зазначені соціальні навички відповідають ПРН 
4, 12 та 13. Форми та методи навчання, які сприяють набуттю здобувачами вищої освіти соціальних навичок – 
методи moot court, case-study, презентація промов, дебати, тощо. Крім того, постійна участь здобувачів ОНП у 
різноманітних змаганнях формату moot court є важливою для розвитку таких соціальних навичок, як 
комунікативність, здатність брати на себе відповідальність, працювати у критичних умовах, вміння вирішувати 
конфлікти, здатність працювати в команді, креативність, тощо.
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Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Стандарт не затверджено

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

Вимоги щодо організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти ОР Магістр визначено в п. 4.4 Положення про 
організацію освітнього процесу (http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Poloz_org_osv_proc-2018.pdf): обсяг часу, що 
відводиться для неї, повинен становити від 67% до 75% від загального обсягу навчального часу дисципліни. 
Зазначену вимогу враховано у навчальному плані ОП. Обсяг кредитів ЄКТС для кожної дисципліни, включаючи 
розподіл часу між лекційними, семінарськими заняттями та самостійною роботою визначається на підставі фахової 
оцінки розробників ОП, а потім обов’язково перевіряється під час погодження відповідної програми Науково-
методичною комісією ІМВ, Вченою радою ІМВ, Науково-методичним центром організації освітнього процесу 
КНУТШ, зовнішніми рецензентами. При цьому здобувачі ОП беруть участь в цьому процесі в якості членів Науково-
методичної комісії та Вченої ради Інституту. Зміст самостійної роботи студента для кожного окремого освітнього 
компонента визначається робочою програмою дисципліни та може уточнюватись викладачем.

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

У межах ОНП підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти не здійснюється.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

Уся інформація міститься на сайті Приймальної комісії Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка: http://vstup.knu.ua/
На веб-сайті Інституту міжнародних відносин також розміщена інформація: щодо вступу: 
http://www.iir.edu.ua/entrans/admission/ 
та щодо ОС Магістр (денна форма) http://www.iir.edu.ua/entrans/admission/master_daytime/
Правила прийому для іноземних громадян розміщені за цим посиланням: 
https://vstup.knu.ua/images/2021/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%BF%D1%80
%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D1%83_2021.pdf (Розділ V) 

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

Вимоги до вступників повністю визначаються загальними вимогами Правил прийому до Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка (https://vstup.knu.ua/rules) та не передбачають додаткових умов. 
Для громадян України та осіб, які постійно проживають на території України, вступ здійснюється за технологією 
ЗНО шляхом складання Єдиного вступного іспиту з іноземної мови та Єдиного фахового вступного випробування з 
права та тестування загальних навчальних правничих компетентностей.
Для іноземних громадян - вступний іспит з української мови, фахове вступне випробування (з міжнародного права). 
Єдиний іспит з іноземної мови, який передує іспиту з фаху, має кваліфікаційний характер, вступник має 
підтвердити володіння іноземною мовою на рівні не нижчому за B2 відповідно до Загальноєвропейських 
рекомендацій з мовної освіти (знання оцінюються за 200-бальною шкалою). Іспит з міжнародного права є іспитом з 
фаху та проводиться у формі співбесіди та оцінюється за 200-бальною шкалою.
Конкурсний відбір для здобуття ступеня магістра здійснюється за результатами вступних випробувань, складених у 
рік вступу.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, регулюється Положенням про організацію 
освітнього процесу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка введене в дію Наказом Ректора 
від 31 серпня 2018 року за №716-32 (пункт 11) (http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Poloz_org_osv_proc-2018.pdf), Порядком 
поновлення та переведення здобувачів вищої освіти (студентів, слухачів, курсантів) в Університеті від 14.01.2019 
(http://vstup.univ.kiev.ua/userfiles/files/instruction.pdf), Положенням про порядок відрахування, переривання 
навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, а також надання їм академічної 
відпустки (Наказ МОН України від 18.01.2018, №54) (https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-polozhennya-
pro-poryadok-vidrahuvannya-pererivannya-navchannya-ponovlennya-i-perevedennya-osib-yaki-navchayutsya-u-zakladah-
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vishoyi-osviti-takozh-nadannya-yim-akademichnoyi-vidpustki, Положенням про порядок перезарахування результатів 
навчання в Університеті від 29.06.2016 (http://mobility.univ.kiev.ua/?page_id=798&lang=uk), Положенням про 
порядок реалізації права на академічну мобільність  від 29.06.2016 (http://mobility.univ.kiev.ua/? 
page_id=804&lang=uk).

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

Студентка ІІ курсу Марія Коцюрба з жовтня 2021 року по лютий 2022 навчається у Саарландському університеті (м. 
Саарбрюкен, Німеччина) за програмою Erasmus+ KA107 на магістерській програмі з європейського та міжнародного 
права (LL.M. Europäisches und Internationales Recht) Інституту Європи юридичного факультету цього університету. 
Після повернення до України студентці будуть автоматично перезараховані кредити з дисциплін, визначених 
Договором про навчання.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

Зараз Київський національний університет імені Тараса Шевченка не здійснює визнання результатів навчання, 
здобутих у рамках у неформальної освіти. Це пояснюється відсутністю затверджених регуляторних актів 
центральних органів виконавчої влади, наявність яких передбачена чинним законодавством: згідно з Законом 
України «Про освіту» (ст. 8, п.5) «Результати навчання, здобуті шляхом неформальної та/або інформальної освіти, 
визнаються в системі формальної освіти в порядку, визначеному законодавством». Відповідно, ЗВО не мають 
можливості самостійно вирішувати ці питання. Крім того, відповідно до ст. 38 Закону України «Про освіту» органом, 
який «формує вимоги до визнання результатів неформального та інформального навчання», є Національне 
агентство кваліфікацій.
Після належного врегулювання Київський національний університет імені Тараса Шевченка застосовуватиме 
процедури освітніх декларацій.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

Практика застосування вказаних правил на відповідній ОП відсутня.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи

Види навчальних занять і контролю, а також форми організації освітнього процесу передбачені у розділі 4 
Положення про організацію освітнього процесу у КНУТШ (http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Poloz_org_osv_proc-
2018.pdf).
Освітній процес на ОНП здійснюється у таких формах, як лекції, семінари, виконання самостійної роботи, 
консультації. Здійснення освітнього процесу на цій ОНП сприяє реалізації програмних результатів навчання. 
Наприклад, обговорення на семінарах сприяють кращому опануванню студентами навчального матеріалу, 
допомагають студентам будувати аргументацію, розвивати навички ораторського мистецтва і відтак, сприяють 
досягненню, зокрема, ПРН 4 “Демонструвати навички комунікацій з представниками професійних груп з галузі 
міжнародних відносин, а також представниками різних видів правничої діяльності на національному та 
міжнародному рівнях” та ПРН 6 “Здійснювати представництво інтересів України в іноземних державах, 
міжнародних організаціях, на міжнародних конференціях; аналізувати політичні, суспільні, 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”.

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

Наявність вибіркових компонентів ОНП, а також вибір теми магістерської роботи є прикладами реалізації 
студентоцентрованого підходу на ОНП.
Навчання і викладання на ОНП включає, зокрема, можливість для студентів ставити запитання на лекціях та брати 
участь в обговореннях на семінарських заняттях. При цьому унікальний досвід та потреби окремих студентів можуть 
бути узагальнені та враховані для адаптації структури та змісту навчального матеріалу з метою оптимізації 
ефективності засвоєння навчального матеріалу.  
Викладачі у спілкуванні зі студентами під час навчальних занять з’ясовують, наскільки студенти задоволені 
методами та формами навчання і викладання.
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Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

В Етичному кодексі університетської спільноти КНУТШ (http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/ethical-code/Ethical-
code-of-the-university-community.pdf), який ухвалений на Конференції трудового колективу КНУТШ (протокол № 2, 
від 27 грудня 2017 року), передбачено, що члени університетської спільноти у своїй діяльності керуються, серед 
іншого, етичним принципом академічної свободи. В тому ж документі передбачено, що академічна свобода - це 
«самостійність, незалежність членів університетської спільноти у здобуванні й поширюванні знань та інформації, 
проведенні наукових досліджень і застосуванні їх результатів». 
Відповідність методів навчання і викладання на ОП принципам академічної свободи забезпечується, зокрема, через 
здійснення викладачами свого права творчо визначати змістове наповнення освітніх компонентів, а також через 
надання студентам можливості брати участь в обговореннях під час семінарських занять. 

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, 
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих 
освітніх компонентів *

Пункт 6.3 Положення про організацію освітнього процесу у КНУТШ передбачає, що документи, які формують 
науково-методичне, навчально-методичне та організаційно-методичне забезпечення освітнього процесу та мають 
бути оприлюднені у відкритому доступі, включають, зокрема, опис ОНП та робочі програми навчальних дисциплін. 
Викладач на початку відповідного семестру розповідає студентам про форми і методи викладання навчальної 
дисципліни, порядок і критерії оцінювання, тощо. Крім того, така інформація надається студентам протягом всього 
часу навчання у межах окремих освітніх компонентів.
З 2020 року робочі програми навчальних дисциплін завантажуються на сайт e-learning.iir.edu.ua (платформа 
Moodle). Відтак, всі студенти відповідної навчальної дисципліни мають змогу працювати з робочою програмою у 
зручний та доступний спосіб. 
Графік навчального процесу КНУТШ на 2021/2022 навчальний рік опубліковано на офіційному сайті університету 
http://www.univ.kiev.ua/news/11544.

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

Поєднання навчання і досліджень під час реалізації освітньої програми відбувається, зокрема, в рамках виконання 
студентами самостійної роботи та при підготовці магістерських робіт. 
Прикладами участі студентів в конкурсах є участь у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 
спеціальності 293 “Міжнародне право”, за результатами якого у 2019-2020 н.р. студентка Катерина Футорянська 
зайняла друге місце. 
Здобувачі залучаються до підготовки спільних з викладачами наукових публікацій. 2020 р. студент 2 курсу ОНП 
Вадим Гуменюк опублікував дві наукові статті у співавторстві з викладачем ОНП д.ю.н., проф. Медведєвою М.О. у 
вітчизняних фахових виданнях категорії “Б” (http://pd.onu.edu.ua/article/view/204124 та 
http://www.lsej.org.ua/3_2020/113.pdf ).
У червні 2021 року команда ІМВ, у складі якої були студенти І курсу цієї ОНП М. Гончаров та М. Коцюрба, за 
тренерської підтримки доцентів О. Поєдинок та Р. Єделєва вийшла до чвертьфіналу міжнародного конкурсу The 
Children's Rights Moot Court Competition 2021 та виборола приз за найкращий меморандум із позицією заявника.
Найкращі матеріали, підготовані студентками Олесею Сидоренко та Марією Желтухою в рамках дисципліни 
“Гендерні питання у міжнародному праві” у 2021 р. були опубліковані Аналітичним центром ЮрФем.
Студентам пропонується брати участь у розробці пропозицій з удосконалення чинного законодавства шляхом 
вивчення проектів законодавчих пропозицій, що розміщуються на офіційному сайті Міністерства юстиції України 
(інформаційні повідомлення про проведення публічного громадського обговорення проектів нормативно-правових 
актів: https://minjust.gov.ua/discuss). Так, студенти висловлювали свої пропозиції щодо формулювання певних змін 
до Кодексу з процедур банкрутства, які потім викладач мав можливість висловлювати на засіданнях робочої групи 
при обговоренні проекту закону № 4409, що нині перебуває в Верховній Раді України на другому читанні. Частина 
таких пропозицій наводяться студентами у модульній контрольній роботі у сфері банкрутства, що традиційно 
виконується у порівняльному аспекті, у тому числі і з порівнянням з міжнародними стандартами.
Студенти беруть активну участь в щорічних студентських науково-практичних конференціях, які організовуються в 
Інституті міжнародних відносин: "Актуальні проблеми міжнародних відносин" (восени) та "Шевченківська весна" 
(навесні). З тезами вказаних конференцій можна ознайомитись за посиланням: 
http://www.iir.edu.ua/publications/conferences/

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Оновленню навчальних дисциплін на основі наукових досягнень та сучасних практик сприяє співпраця цілого ряду 
викладачів ОНП з міжнародними організаціями та програмами. Зокрема, викладач ОНП Микола Гнатовський є 
членом Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує 
гідність, поводженню або покаранню, а також експертом різних міжнародних організацій з питань міжнародного 
захисту прав людини та міжнародного гуманітарного права. Викладач ОП Ольга Поєдинок є експертом іОБСЄ, 
тренером (зокрема, для тренерів) програми HELP Ради Європи, Програми розвитку ООН та інших міжнародних 
організацій. Викладач ОП Роман Єделєв залучається як експерт до роботи у проектах Офісу Ради Європи в Україні, 
Делегації Міжнародного комітету Червоного хреста, Координатора проектів ОБСЄ в Україні, Представництва ЄС в 
Україні, Міжнародного фонду «Відродження». Професор Михайло Буроменський є членом постійної делегації 
України у Групі держав Ради Європи проти корупції – GRECO. Професор Всеволод Мицик був членом Комітету 
експертів Європейської хартії регіональних мов або мов меншин від України.  
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Ольга Поєдинок використовує навчальний посібник, співавторкою якого вона є (Навчальний курс “Гендерна 
рівність та права жінок”. Практично-методичний посібник викладача / [Кіт Х., Волошин Я., Поєдинок О., 
Харитонова О., Денисенко Л.] – К. : ЮрФем, 2020. – 168 с. – Режим доступу : http://jurfem.com.ua/wp-
content/uploads/2020/02/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-15.02..pdf) під час викладання курсу 
“Гендерні питання у міжнародному праві”.
Видання “Конкурсне право”, що вийшло друком у 2020 році, стало підсумковою працею у сфері викладання 
навчальних дисциплін з банкрутства. За змістом це є підручником, що охоплює усі аспекти низки навчальних 
дисциплін у цій сфері: від основ банкрутства і до транскордонних справ про неспроможність.
Також в навчальному процесі активно використовуються монографії і підручники написані іншими викладачами 
ОП.

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

В Стратегічному плані розвитку Університету на період 2018-2025 року 
(http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/Development-strategic-plan.pdf) визначено інтеграцію в міжнародний освітній 
простір як невід’ємну частину освітнього процесу.
В п. 3 Положення Про порядок реалізації права на академічну мобільність КНУТШ (http://mobility.univ.kiev.ua/wp-
content/uploads/2016/08/Положення-про-порядок-реалізації-права-на-академічну-мобільність-КНУ-ім.-Тараса-
Шевченка.pdf) передбачено, що до числа учасників академічної мобільності належать, серед інших, здобувачі 
освітнього ступеня магістра та науково-педагогічні працівники. Інформація про угоди із зарубіжними 
університетами доступна на веб сторінці www.iir.edu.ua/international_cooperation/universities_partners/.
Студенти ОП беруть ативну участь в програмах академічної мобільності та закордонних стажуваннях. Останніми 
роками в програмах академічної мобільності взяли участь такі студенти: Єгор Євмєнов (перший семестр 2020/21 
навчального року, Ганноверський університет імені Готфріда Вільгельма Лейбніца, Німеччина), Павло Лебедєв 
(перший і другий семестри 2020/21 навчального року, Стокгольмський університет, Швеція), Анна Козіна (другий 
семестр 2020/21 навчального року, Університет Тулуза І Капітолій, Франція), Олексій Чижик (перший семестр 
2021/22 навчального року, Юридичний інститут імені Буцеріуса, м. Гамбург, Німеччина), Марія Коцюрба (перший 
семестр 2021/22 навчального року, Саарландський університет (м. Саарбрюкен, Німеччина).
Викладачі ОП проходять іноземні стажування.

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

Присвоєння здобувачу освіти кредитів ЄКТС і присудження освітньої кваліфікації здійснюється винятково за 
результатами підсумкового контролю. Підсумковий контроль включає семестровий контроль та атестацію 
здобувачів освіти. 
Атестація випускників освітньо-наукової програми «Міжнародне право» спеціальності 293 «Міжнародне право» 
проводиться у формі комплексного кваліфікаційного іспиту з міжнародного права, кваліфікаційного іспиту «Теорія 
і практика перекладу» та публічного захисту магістерської роботи.

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

Кожна робоча програма навчальної дисципліни містить конкретні форми контрольних заходів та критерій 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти. Зміст робочої програми навчальної дисципліни 
доводиться до відома студентів на початку вивчення відповідної дисципліни. У робочих програмах навчальних 
дисциплін детально зазначені: форми контрольних заходів, питома вага балів в підсумковій оцінці за конкретними 
результатами навчання, схема формування оцінки здобувача упродовж семестру. Кожен студент інформується про 
кількість балів, набраних ним під час поточного контролю. Відповідно, здобувачі здатні самостійно контролювати 
кількісні показники своїх результатів навчання.

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

Інформація стосовно форм контрольних заходів і критеріїв оцінювання доводиться до відома здобувачів освіти на 
початку кожної навчальної дисципліни викладачами на вступних лекціях та семінарських заняттях. Крім того, на 
онлайн-платформах Інституту міжнародних відносин на початку кожного семестру оновлюється інформація з цього 
питання шляхом розміщення робочих програм навчальних дисциплін. 
Серед іншого студентам надається наступна інформація: особливості навчальної дисципліни; кількість модулів та 
форми контролю за кожним з модулів; форми виконання поточної семестрової роботи; та критерії оцінювання таких 
робіт.
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Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

Станом на дату цього звіту стандарт вищої освіти для спеціальності 293 «Міжнародне право» не затверджено.
Форми та порядок атестації ґрунтуються на підходах до поточного і підсумкового оцінювання, які біли апробовані та 
використовуються викладачами ОП, із врахуванням застосовуваних норм та принципів законодавства України 
стосовно атестації здобувачів вищої освіти та включають в себе: складання комплексного кваліфікаційного іспиту, 
кваліфікаційного іспиту  та захисту магістерської роботи.

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Процедуру проведення контрольних заходів врегульовано Положенням про організацію освітнього процесу у 
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка від 31 серпня 2018 року, яке розміщено на сайті 
університету (http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/Organization-of-the-educational-process.pdf). 
Додатково робочі програми навчальних дисциплін та портал дистанційного навчання Інституту міжнародних 
відносин містять інформацію, яка конкретизує порядок організації та форми оцінювання студентів, а також 
результати навчання за конкретними освітніми компонентами.
На початку кожного навчального року до відома студентів доводиться графік навчального процесу Інституту 
міжнародних відносин, який затверджується проректором з науково-педагогічної роботи Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. Зазначений графік визначає строки теоретичного навчання, сесій, практик, 
кваліфікаційних іспитів та захистів кваліфікаційних робіт.

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Відповідно до пунктів 7.1.7 – 7.1.9 Положення про організацію освітнього процесу у Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка  (http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Poloz_org_osv_proc-2018.pdf) впроваджується 
практика залучення додаткових екзаменаторів, що забезпечує об'єктивність та неупередженість підсумкового 
оцінювання. Підсумковий контроль на іспиті завжди здійснюється двома викладачами кафедри, один з яких 
викладає дисципліну, а інший – призначається завідувачем кафедри.
Крім того, Порядком вирішення конфліктних ситуацій у Київському національному університеті імені Тараса 
Шевченка (http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/Procedure-for-resolving-conflict-situations-in-University.pdf) 
передбачені механізми  запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.
Зазначені документи забезпечують оцінювання результатів навчання на основі принципів дотримання академічної 
доброчесності та уникнення конфлікту інтересів, об’єктивності та системності.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Порядок повторного проходження контрольних заходів врегульовано розділом 7 Положення про організацію 
освітнього процесу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка  
(http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Poloz_org_osv_proc-2018.pdf), а також робочими програмами навчальних дисциплін.
Якщо здобувач не набирає достатню кількість балів на іспиті, повторне складання іспитів допускається не більше 
двох разів із кожної дисципліни: один раз – науково-педагогічному працівнику, який викладав дисципліну, другий 
– комісії, що створюється розпорядженням завідувача кафедри міжнародного права. 
У разі поважної і документально підтвердженої причини передбачається можливість затвердження індивідуального 
графіку для складання семестрового контролю.
Навчання студентів на освітній програмі загалом є успішним, проте іноді траплялися поодинокі випадки 
повторного проходження контрольних заходів (іспитів та заліків) з навчальних дисциплін.
У 2020/21 навчальному році троє студентів не склали залік з дисципліни "Міжнародний цивільний процес" і 
повторно складали іспит. За результатами повторного складання двом викладачам ОП, які були екзаменаторами і 
на першому іспиті, студенти отримали задовільні оцінки. Скарг не надходило.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Врегулювання порядку оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів визначено у розділі 4 
Положення про організацію освітнього процесу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка  
(http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Poloz_org_osv_proc-2018.pdf) та Положенні про порядок створення та організацію 
роботи Екзаменаційної комісії в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка від 3 листопада 2014 
року (nmc.univ.kiev.ua/docs/Polojennya%20pro%20DEK.doc).
Для забезпечення об’єктивності і неупередженості оцінювання знань здобувачів підсумковий контроль 
запроваджено у письмовій формі. 
Здобувач який незгоден з результатами підсумкового контролю має право подати апеляцію в день іспиту. Для 
розгляду такої заяви створюється комісія у складі представників профільної кафедри. Зазначена комісія вивчає 
обставини скарги та приймає рішення щодо призначення повторного іспиту у разі необхідності. В останньому 
випадку повторний іспит приймається відповідним викладачем за обов’язкової участі додаткового екзаменатора.
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За час існування ОП оскаржень студентами процедури проведення та результатів контрольних заходів не було.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

Підрозділи 9.8, 10.7 та окремі підпункти розділів 7 і 8 Положення про організацію освітнього процесу у Київському 
національному університеті імені Тараса Шевченка  (http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Poloz_org_osv_proc-2018.pdf) 
визначають види порушень і відповідальність здобувачів освіти та педагогічних, наукових і науково-педагогічних 
працівників зпитань академічної доброчесності. Додатково у Київському національному університеті імені Тараса 
Шевченка затверджено Етичний кодекс університетської спільноти (http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/ethical-
code/Ethical-code-of-the-university-community.pdf). 
Зазначені документи, а також діяльність Київського національного університету імені Тараса Шевченка з питань 
забезпечення дотримання академічної доброчесності ґрунтуються на положеннях Конституції України, законів 
України «Про освіту», «Про вищу освіту», Статуту Університету, застосовуваних норм та принципів міжнародного 
права. Додатково Інститут міжнародних відносин є партнером Проекту сприяння Академічній доброчесності в 
Україні (SAIUP), який реалізується Американськими радами з міжнародної освіти за підтримки Міністерства освіти 
і науки України та Посольства США в Україні.

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

Київський національний університет імені Тараса Шевченка затвердив Положення про систему виявлення та 
запобігання академічному плагіату у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 
(univ.kiev.ua/pdfs/official/Detection-and-prevention-of-academic-plagiarism-in-University.pdf), яким передбачені 
інструменти протидії порушенням академічної доброчесності.
Проте головними інструментами протидії порушенням академічної доброчесності є: проведення роз’яснювальних 
бесід і консультацій зі студентами, диференційований поточний та підсумковий контроль результатів навчання, 
надання переваги самостійним формам роботи зі здобувачами, усне опитування студентів, використання 
електронних систем протидії плагіату.
В ІМВ також затверджено Порядок здійснення перевірки магістерських робіт на наявність текстових збігів в 
Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
(http://www.iir.edu.ua/uploads/files/Порядок%20Антиплагіат.pdf).

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

КНУТШ є учасником проекту «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» (Academic Integrity and Quality 
Initiative – Academic IQ), а Інститут міжнародних відносин – партнер Проекту сприяння Академічній доброчесності 
в Україні (SAIUP). Зазначені проекти реалізуються Американськими радами з міжнародної освіти за підтримки 
Міністерства освіти і науки України та Посольства США в Україні та мають на меті об’єднати професійну спільноту 
освітян задля обміну досвідом та співпраці з підтримки академічної доброчесності та якості освіти.
Так 17 квітня 2019 року Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка 
спільно з Комітетом з юридичної освітньої політики та Комітетом інтелектуальної власності ВГО «Асоціація 
адвокатів України», Американськими Радами з міжнародної освіти та ГО «Студія сучасного права» провів семінар на 
тему: «Правовий вимір академічної доброчесності», у якому взяли участь студенти та професорсько-викладацьким 
склад ОП. 
Окрема навчальна дисципліна «Методологія та організація наукових досліджень з теорії та практики міжнародного 
права» присвячена питанням академічної доброчесності, зокрема існує тема в межах плану дисципліни: 
«Академічна доброчесність»
В межах навчальних дисциплін за ОП студенти систематично готують різноманітні творчі завдання (есе, аналітичні 
довідки тощо). Під час підготовки таких завдань студенти навчаються формулювати і висловлювати власні думки із 
дотриманням правил академічної доброчесності.

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

Пп. 9.8.3. та 10.7.3. Положення про організацію освітнього процесу у КНУТШ та Етичним кодексом університетської 
спільноти визначені форми академічної відповідальності здобувачів освіти та науково-педагогічних працівників за 
порушення академічної доброчесності. Діє Етична комісія. 
За порушення академічної доброчесності науково-педагогічні працівники можуть бути притягнені до академічної 
відповідальності: оголошення догани; відмова у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання; 
позбавлення ступеня чи вченого звання; позбавлення права брати участь у роботі визначених законодавством 
органів чи займати певні посади; відмова від продовження контракту із працівником.
Здобувачі можуть бути притягнені до академічної відповідальності: повторне проходження оцінювання (контрольна 
роботи, іспит, залік тощо); захист студентом письмової роботи, яку викладач вважає, яку таку, що куплена у іншої 
особи, з метою доведення власного авторства; незадовільна оцінка; відрахування тощо.
Для перевірки академічної доброчесності при написанні письмових робіт використовується система UNICHECK, за 
допомогою якої були виявлені порушення академічної доброчесності здобувачами вищої освіти під час написання 
магістерських робіт. Таким студентам був наданий період для усунення виявлених порушень
За результатами написання модульної контрольної роботи з дисципліни “Юрисдикція в міжнародному праві” 24 
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березня 2021 року ідентичні вирішення кейсів в двох парах робіт були оцінені в “0” балів.

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

Порядком конкурсного відбору на посади науково-педагогічних працівників у КНУ  (http://senate.univ.kiev.ua/?
p=184) 
встановлені вимоги до претендентів щодо їх навчально-методичної та науково-дослідної діяльності.
Дотримання цих вимог показує академічну та професійну кваліфікацію викладачів. 
Конкурсний відбір проходять викладачі, що мають повну вищу освіту, науковий ступінь або вчене звання, 
відповідний рівень професійної підготовки, високі моральні та ділові якості. Важливим фактором, який впливає на 
конкурсний відбір викладачів є вільне володіння іноземною мовою, враховуючи специфіку даної ОП.  
Викладачі залучаються до викладання певних навчальних дисциплін ОП відповідно до сфери своїх наукових 
інтересів, проведених досліджень, напрацьованого наукового доробку, а також ступеня їхньої професійної 
активності. 
Для обіймання посади викладачі проводять відкриту лекцію або семінарське заняття, підтверджують свою 
професійну та академічну доброчесність, укладають трудові контракти. Інформація про оголошення конкурсного 
відбору розміщується на сайті Вченої Ради Університету (http://senate.univ.kiev.ua/?cat=9) та публікується у газеті 
«Сучасна освіта України».
В ОП “Міжнародне право” задіяно 25 викладачів, з яких 11 мають науковий  ступінь  “доктор юридичний наук”, всі 
інші викладачі  мають ступінь “кандидат юридичних наук”. Всі викладачі вільно володіють іноземними мовами. 

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

Залучення роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу передбачено в КНУ відповідним 
Положенням про Ради роботодавців. В ІМВ функціонує Науково-експертна рада. 
Багато роботодавців є викладачами даної ОП, наприклад, Антон Кориневич (Постійний Представникм Президента 
в АРК), Олександр Григоров (“Олександр Григоров та партнери”) тощо, а тому вони безпосередньо залучені до 
організації та реалізації освітнього процесу. 
Роботодавці можуть ознайомитися з новинами про ОП на сайті ІМВ, з різними заходами для студентів, можуть 
вносити пропозиції щодо тематики випускних кваліфікаційних робіт, надавати бази практик для здобувачів освіти, 
рецензувати дипломні роботи за наявності відповідного ступеня кандидата або доктора наук.  
5 лютого 2021 року була проведена зустріч із зацікавленими стейкхолдерами, в тому числі роботодавцями. Під час 
зустрічі відбулося обговорення проекту нової редакції опису. За результатами зустрічі пропозиції роботодавців були 
враховані.
Представників ринку праці надали відгуки на ОП.
Функціонує Центр Кар’єри, що проводить дослідження стану внутрішнього та міжнародного ринку праці, 
організовує тренінги та майстер-класи, розміщує вакансії від роботодавців, з якими співпрацює, на своїх інтернет 
ресурсах (http://www.iir.edu.ua/institute/career_employment_centre/). Щорічно проводяться Дні кар’єри та ярмарки 
вакансій. 
Роботодавці залучаються до навчального процесу як при проведенні лекційних та семінарських занять, так і при 
роботі екзаменаційних кваліфікаційних комісій.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

ІМВ залучає професіоналів-практиків, які викладають спеціалізовані дисципліни ОП на умовах погодинної оплати. 
До проведення занять у форматі майстер класів та так званих «кейс-стадіз» залучаються представники юридичних 
компаній, АФ «Сергій Козьяков та Партнери», «Ілляшев і партнери», «Юрзовнішсервіс», «Астерс» тощо. Практики 
та експерти галузі регулярно проводять майстер-класи для здобувачів ОП, наприклад, на дисципліні «Міжнародний 
захист національних меншин та мов меншин» 08.04.2021 Лідією Кузьменко, радником з правових питань Агентства 
ООН у справах біженців (УВКБ ООН) в Україні було проведено Сase study щодо захисту прав осіб, які належать до 
національних меншин, в Україні;  на дисципліні «Захист прав мігрантів, іноземців, біженців і переміщених осіб» 
23.11.2020 Юлією Аносовою, к.ю.н., юристкою ГО «Ла Страда-Україна» було проведено майстер-клас на тему: 
«Застосування міжнародних та європейських стандартів з протидії торгівлі людьми в Україні»; 27.09.2019 року було 
проведено майстер-клас члена Комітету з питань дотримання Протоколу про воду та здоров’я до Конвенції 
Європейської Економічної Комісії ООН про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних 
озер, к.ю.н. С.М. Вихриста тощо. 
Викладання дисципліни “Практикум з правозахисної діяльності (Юридична клініка з прав людини)” повністю 
проводиться на базі Української Гельсінської спілки з прав людини з залученням її фахівців.
Налагоджена співпраця з однією з найбільших юридичних фірм на ринку – Юридична група LCF. 

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння
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Викладачі ОП беруть участь у якості запрошених суддів у різних мут кортах національного, регіонально та 
міжнародного рівнів. Взагалі, слід заначити, що Університет та Інститут сприяють професійному та науковому 
розвитку викладачів ОП, направляючи їх на стажування, звільняючи  від занять на цей період, преміюючи за високі 
результати публікаційної активності, встановлюючи  завдання щодо професійного зростання в контрактах, 
проводячи  коротко термінові тренінги  щодо різних аспектів якості освіти.
Викладачі ОП Марина Медведєва та Всеволод Мицик проходили підвищення кваліфікації за програмою “Роль 
гарантів освітніх програм у розбудові внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти” (м. Київ, 2021 р.); 
викладач ОП Сергій Білоцький проходив в 2020 р. стажування в Університеті Суспільних Наук (UNS) (м. Лодзь, 
Польща) та Католицькому університеті м. Ружомберок (Словаччина); викладач ОП Олександр Виговський проходив 
стажування за програмою Міжнародного інституту уніфікації приватного права (УНІДРУА) в м. Римі, Італія (2017); 
викладач ОП Андрій Пазюк проходив професійне стажування за за ОПП “Науково-педагогічні працівники 
університетів, академій, інститутів” Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО “Університет менеджменту 
освіти” (м. Київ, 2020 р.).

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Університет є учасником програми вдосконалення викладання у вищій освіті України (Ukraine Higher Education 
Teaching Excellence Programme) та проєкту: «Якісне навчання через якісне викладання», метою якого є покращення 
якості викладання навчальних дисциплін та підвищення ефективності навчального процесу за допомогою 
впровадження сучасних методик і технік.
Наказом від 31.01.2014 № 71-32 затверджено Положення про стимулювання співробітників Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка за результатами наукової діяльності, а відповідно до 
розпорядження Ректора від 10.12.2018р. за № 113 (http://science.univ.kiev.ua/news/official/3247/) передбачено 
створення комісії з матеріального заохочення». 
Викладачі проводять семінари, круглі столи з питань викладання; взаємно відвідують лекції та семінарські заняття 
колег.

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?

Викладачами кафедри міжнародного права підготовлено підручник з міжнародного права: Міжнародне публічне 
право: підручник: у 2 т. - Т.1. Основи теорії; за ред. проф. Мицика В.В. - Харків: Право, 2020; Міжнародне публічне 
право: підручник: у 2 т. - Т.2 Основні галузі; за ред. проф. Мицика В.В. - Харків: Право,2020. Цей підручник створює 
основу для навчально-методичного забезпечення студентів, які вивчають міжнародне право; у ньому відображено 
новітні тенденції розвитку міжнародного права та науки міжнародного права.
Дисципліни, що викладаються на кафедрі міжнародного права, забезпечуються науковою літературою шляхом 
використання у навчальному процесі наукових публікацій викладачів відповідних дисциплін. Зокрема, для різних 
предметів використовуються одноосібні монографії викладачів кафедри: В.В.Мицика, М.В.Буроменського, М.М. 
Гнатовського, О.Р. Поєдинок, О.В. Буткевич, С.Д. Білоцького, О.М. Григорова, В.С. Ржевської.

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби 
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування 
цих потреб та інтересів?

КНУ імені Тараса Шевченка має доступ до наукометричної бази даних Web of Science  та до наукометричної бази 
даних Scopus. 
На сайті Наукової бібліотеки Університету ім. М. Максимовича представлено матеріали відкритого доступу, зокрема, 
до журналів видавництва Wiley (https://www.onlinelibrary.wiley.com). 
В ІМВ створено Open Space, де проводяться відкриті лекції, майстер-класи, обговорення, інтерактивні заходи, 
зустрічі з юристами-міжнародниками та дипломатами для студентів та викладачів.

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

Положення щодо забезпечення належних умов для здобуття освіти містяться у Стратегічному плані розвитку 
Університету на період 2018-2025 року, затвердженому Вченою радою Університету 25 червня 2018 року 
(http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/Development-strategic-plan.pdf).
Правилами внутрішнього розпорядку КНУ (http://www.prof.univ.kiev.ua/prof/201106-14-16-17-19/2011-06-24-09-01-
42/634-2015-03-02-18-09-54.html), Положенням про студентське містечко та студентський гуртожиток КНУ,  
Правилами внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках університету 
(https://studmisto.knu.ua/documents/regulation-documents/257-pravyla-vnutrishnoho-rozporiadku) гарантуються 
сприятливі умови для навчання. 
Безпечності освітнього середовища для життя та здоров’я студентів сприяють інструктажі з техніки безпеки, 
інформування студентів про можливості звернення до психологічної служби, університетської клініки 
(http://univ.kiev.ua/ua/departments/uc) та Інституту психіатрії Університету 
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(http://univ.kiev.ua/ua/departments/psychiatry). 

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?

В КНУ імені Тараса Шевченка функціонують Центр по роботі зі студентами, Відділ академічної мобільності, сектор 
працевлаштування, Молодіжний центр культурно-естетичного виховання 
(http://www.univ.kiev.ua/ua/dep/molod-center), центр комунікацій, соціологічна лабораторія, Наукове товариство 
студентів та аспірантів (http://ntsa.univ.kiev.ua/). Усе це сприяє соціальній підтримці здобувачів. В НН Інститут 
міжнародних відносин організаційна, інформаційна, консультативна та соціальна підтримка здобувачам надається, 
зокрема, Грантом ОП та викладачами, методистами спеціальності 293 «Міжнародне право», співробітниками 
студентського столу Інституту та підрозділу Інституту з організаційно-методичного забезпечення англомовних 
програм. З метою надання інформаційної підтримки здобувачам освіти використовуються можливості сайтів КНУ 
імені Тараса Шевченка та НН Інституту міжнародних відносин, а також соціальних мереж.

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП 
(якщо такі були)

Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу у Київському національному університеті імені Тараса 
Шевченка (пункт 12.3.8) Університет забезпечує учасникам освітнього процесу (у т. ч. здобувачам освіти з 
особливими потребами) безперешкодний доступ до навчально-методичного забезпечення, бібліотечних ресурсів, 
наукометричних баз даних, надання їм фахової консультаційної підтримки, тощо, а також належне технічне 
оснащення аудиторного фонду та гуртожитків, надає підтримку випускникам у працевлаштуванні. Приміщення 
обладнані пандусами та ліфтами, що відповідають державним технічним будівельним нормам України. 
Відповідно до проекту «Університет рівних можливостей» (http://www.univ.kiev.ua/pdfs/equal-
opportunities/Conceptof-inclusive-education-development.pdf) здійснюється поетапне облаштування території. 
Університет надає особам з особливими освітніми потребами можливість обирати форми навчання із 
використанням необхідних технологій, впродовж всього навчання вони забезпечені підтримкою Університету для 
реалізації їх прав на здобуття освіти, всебічного розвитку особистості, підвищення їх участі в житті спільноти ЗВО. 
Також затверджено Порядок супроводу осіб з інвалідністю 
(http://www.univ.kiev.ua/pdfs/equalopportunities/Poryadok-suprovodu-osib-z-invalidnistyu.pdf).

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином 
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? 
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?

Статут Університету передбачає захист здобувачів освіти під час освітнього процесу від психічного та фізичного 
насильства (http://univ.kiev.ua/pdfs/statut/statut-22-02-17.pdf). Процедура врегулювання конфліктів міститься у 
Етичному кодексі університетської спільноти (http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/ethical-code/Ethical-code-
oftheuniversity-community.pdf), Положенні про Постійну комісію Вченої ради з питань етики Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка (http://senate.univ.kiev.ua/?p=1073), Етичному кодексі Інституту 
(http://www.iir.edu.ua/students/integrity/).
Студентська рада та профспілкова організація студентів та аспірантів Університету також являється одним із 
важливих органів, що входять до механізму врегулювання конфліктів, пов’язаних із сексуальними домаганнями, 
усіх форм дискримінації та проявами корупції.
У 2015 р. в Університеті розроблено та затверджено «Антикорупційну програму» 
(http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/preventingcorruption/antykoruptsiyna_prohrama.pdf).

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

• Положення про організацію освітнього процесу в КНУ ім. Тараса Шевченка, введене в дію Наказом Ректора від 31 
серпня 2018 року за № 716-32  
http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Poloz_org_osv_proc-2018.pdf
• Положення про систему забезпечення якості освіти та освітнього процесу в КНУ ім. Тараса Шевченка, затверджене 
наказом ректора від 08 липня 2019 за № 603-32
http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Polojennya%20QAS%202019.pdf
• Наказ ректора “Про затвердження тимчасового порядку розроблення, розгляду і затвердження освітніх (освітньо-
професійних, освітньо-наукових)програм” від 05.03.2018 за №158-32
  http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Poryadok_OP.pdf
• Наказ ректора “Про запровадження в освітній та інформаційний процес форм опису освітньо-професійної 
(освітньо-наукової) програми, структурних вимог до інформаційного пакету, форм робочої навчальної програми 
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дисципліни і форми представлення інформації про кваліфікацію науково-педагогічного працівника” від 11.08.2017 
за № 729-32
http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Nakaz_Form_Doc-729-32_11-08-2017.pdf
• Наказ ректора “Про затвердження Тимчасового порядку розгляду пропозицій щодо внесення змін до описів 
ступеневих освітніх програм” від 08.07.2019 за № 601-32 
http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Tymchasovyi%20poryadok%20vnesennya%20zmin%20do%20OOP.pdf та ін.

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

У вищезгаданому Положенні про організацію освітнього процесу в КНУ, зокрема в п. 2.14., передбачено проведення 
моніторингу ОП та внесення змін до ОП, а саме, обговоренню науково-методичною комісією Інституту та Вченою 
радою не менш, ніж один раз на рік. Таким чином, спершу формується проектна робоча група з представників 
науково-педагогічних працівників, яку очолює гарант ОП, потім, розроблені зміни ОП затверджується рішенням 
Вченої Ради і вводиться в дію наказом ректора, згодом, на підставі нової (редакції) ОП розробляється навчальний 
план, який визначає та регламентує зміст навчання. 
Розуміючи появу нових напрямків правового регулювання, за результатами консультацій між провідними НПП та 
здобувачами, були внесені зміни до даної ОП, яка наразі є єдиною в країні освітньо-науковою програмою в цій 
сфері. 
Такі зміни були затверджені на засіданні Науково-методичної ради КНУ ім. Т. Шевченка 23 квітня 2019 року. Зміни 
в частині обов'язкових освітніх компонентів передбачали таке: дисципліна щодо правових аспектів діяльності Ради 
Європи перенесена до вибіркових компонентів, дисципліна щодо міжнародного освітнього права вилучена, 
натомість додані такі компоненти “Юрисдикція в міжнародному праві” та “Міжнародне сімейне право”. Також зміни 
стосувалися розширення переліку вибіркових дисциплін (з двох наявних збільшено до трьох), також було 
запроваджено новий вибірковий блок 7 «Європейське конкуренційне право», спрямований на вивчення права 
конкуренції ЄС, державної допомоги, контролю за концентраціями, питань інтелектуальної власності та 
конкуренції, практикуму застосування правових процедур у конкуренційному праві ЄС та України.  
Згодом, у наступному 2020 році були продовжені консультацій між провідними НПП, здобувачами та 
роботодавцями щодо змісту ОП, був підготовлений оновлений опис ОП і затверджений у 2021 р. Тут було 
впорядковано перелік вибіркових блоків, замінено блок щодо економічного права на вибірковий блок 4 
«Міжнародно-правові основи бізнесу», спрямований на вивчення міжнародно-правового регулювання торгівлі 
послугами, основ права інтелектуальної власності, вивчення міжнародного транспортного та енергетичного права, 
та стандарти в сфері трудових відносин. Разом з цим, було переглянуто в сторону розширення пропозиції вибору з 
переліку дисциплін в рамках трьох існуючих переліків.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до 
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться 
до уваги під час перегляду ОП

Здобувачі вищої освіти надають пропозиції під час періодичного перегляду ОП шляхом особистого спілкування та 
інших процедур забезпечення якості цілком безпосередньо або через представників органів студентського 
самоврядування. Кафедра міжнародного права проводить усні бесіди та опитування серед здобувачів та випускників 
ОП в цілях моніторингу якості ОП та оновлення навчального плану. Представники студ.самоврядування за 
бажанням залучаються до здійснення локального моніторингу ОП у співпраці з представниками профільних кафедр 
відповідно до п. 2.14.1 Положення про організацію освітнього процесу у КНУ імені Тараса Шевченка, що 
проявляється в тому, коли виникає потреба у вдосконаленні навчальних програм або технічного забезпечення 
освітнього процесу. Відмітимо, що згідно наказу ректора «Про склад Науково-методичної ради Університету» не 
менше 10% складу такої ради (НМРУ) складають представники із числа здобувачів освіти, див.: 
http://nmc.univ.kiev.ua/docs/ Sklad%20NMR%20TSNUK%20(nakaz%201194-32%2026_12_2018).PDF 
Кафедра міжнародного права проводить усні бесіди та опитування серед здобувачів та випускників ОП в цілях 
моніторингу якості ОП та оновлення навчального плану, в тому числі є можливими он-лайн зустрічі зі здобувачами. 
Посилання на опитувальник: https://forms.gle/YAn1AukcUH7F13oLA. Форма звортного зв'язку з гарантом ОП: 
https://forms.gle/dJyxEQEbqrXpi5Q28. Здобувачам освіти це посилання
повідомляється у вигляді QR-коду під час посвяти, посилання на неї розміщено на сайті закладу вищої освіти.

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

Згідно з Положенням про студентське самоврядування в ІМВ представники органів студ.самоврядування 
(Студпарламенту) мають можливість брати участь в обговоренні та вирішенні питань щодо забезпечення якості 
навчання, удосконалення освітнього процесу, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту на 
засіданнях Вченої Ради, та вищезгаданої НМРУ, тобто, представники можуть вносити пропозиції, знайомитися з 
матеріалами та документами. Відповідні рішення щодо прав та обов’язків здобувачів за 10 днів до їх прийняття 
повідомляють представникам органів студ.самоврядування. Здобувачі ОП та інші студенти у складі Студпарламенту 
(до 5 осіб) беруть участь у роботі НМРУ, наказ про її склад також викладений вище, разом з цим, склад Вченої ради 
Університету (http://senate.univ.kiev.ua/?p=8) та склад Вченої ради ІМВ також вказують на залучення 
студ.самоврядування у процесі внесення змін до ОП. До складу Вченої ради ІМВ 
(http://www.iir.edu.ua/science/academic_boardp_iir/) залучено голову Ради студентів та голову Наукового товариства 
студентів та аспірантів (НТСА) Інституту. Ці представники студ.самоврядування в тому числі можуть голосувати 
щодо внесення змін до ОП.
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Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

Залучення роботодавців до процесу моніторингу якості вищої освіти передбачено в КНУ відповідним Положенням 
про Ради роботодавців (http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Poloz_Rad-Robotodavc_2020.pdf), а також, у  структурному 
підрозділі співпраця з роботодавцями наявна в рамках Науково-методичної комісії ІМВ (Науково-експертна рада) та 
на рівні кафедр відділення міжнародного права. Багато роботодавців є випускниками Інституту, в тому числі 
викладачі даної ОП, наприклад, Антон Кориневич є Постійним представником Президента в АРК, Олександр 
Григоров є керуючим партнером адвокатського об'єднання “Олександр Григоров та партнери” тощо. 
Роботодавці можуть ознайомитися з новинами про ОП на сайті ІМВ, з різними заходами для студентів, можуть 
вносити пропозиції щодо тематики випускних кваліфікаційних робіт, надавати бази практик для здобувачів освіти, 
рецензувати дипломні роботи за наявності відповідного ступеня кандидата або доктора наук. Все це впливає на 
взаємодію між роботодавцями та ІМВ та дає можливість враховувати рекомендації щодо можливого вдосконалення 
переліку дисциплін в ОП. 
5 лютого 2021 року була проведена зустріч із зацікавленими стейкхолдерами, в тому числі роботодавцями. Під час 
зустрічі відбулося обговорення проекту нової редакції опису. За результатами зустрічі пропозиції роботодавців були 
враховані.
Згадаємо останні відгуки представників ринку праці щодо опису ОП 2021 р.: Олександри Журко та Ігора Олехова.

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

Щодо кар’єрного шляху випускника ОП, відмітимо такі профільні підрозділи ІМВ КНУ ім. Т. Шевченка: Центр 
кар'єри та працевлаштування (http://www.iir.edu.ua/institute/career_employment_centre) та Фонд розвитку Інституту 
(http://iirfund.org/activities). Випускники ОП здебільшого працевлаштовані в нашій державі в органах державної 
влади, приватних юр. компаніях та фірмам, міжнародних та національних громадських організаціях, а також 
працюють в якості юридичних представників інтересів клієнтів, разом з тим, випускники ОП працюють і за 
кордоном. Інформація щодо кар’єри та працевлаштування отримується завдяки особистих комунікацій та шляхом 
опитування випускників. А також раз на рік Центр кар’єри проводить Ярмарок з працевлаштування за участі 
авторитетних вітчизняних та міжнародних фірм, організацій, державних установ. Також про наявність створеної 
систему підтримки здобувачів освіти щодо працевлаштування можна подивитись на іншій сторінці Центру кар'єри у 
соціальній мережі www.facebook.com/career.iir/notifications, де в тому числі вказано про залучення потенційних 
роботодавців, про освітні заходи задля підготовки випускників ІМВ до легшої орієнтації на сучасному ринку праці. 
Зазначимо наявність громадської організації «Клуб випускників ІМВ «Ардеа Альба», в рамках якої відбувається 
спілкування з випускниками, багато випускників є членами всеукраїнської громадської
організації «Українська асоціація міжнародного права», в Інституті міжнародних відносин регулярно проводяться 
Великі зустрічі випускників,

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення 
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?

В рамках процедур внутрішнього забезпечення якості освітнього процесу, моніторингу уповноваженими особами 
науково-методичної комісії ІМВ здійснюється перевірка навчально-методичного забезпечення ОП. Робочі програми 
навчальних дисциплін в разі потреби оновлюються та доповнюються. 
Відмітимо, що під час переходу на дистанційну форму навчання проявились певні складнощі перш за все з 
різноманіттям електронних платформ, з тим, що для різних компонентів ОП з метою полегшення комунікації зі 
здобувачами, НПП обирають різні електронні засоби, і реєстрація на відмінних платформах не завжди була 
зручною для студентів та НПП. Також, певні складнощі були з доступом до навчально-методичної літератури. 
Наразі всі вищевказані питання вирішені. Відмітимо, що наявний Порядок застосування електронних форм 
комунікації при запровадженні дистанційних форм навчання (http://www.iir.edu.ua/education/docs/), існує 
навчальний портал Інституту міжнародних відносин (https://e-learning.iir.edu.ua) і тут викладачами кафедр 
відділення МП розміщені всі необхідні матеріали: робочі програми навчальних дисциплін, електронні версії 
підручників, презентації, посилання на всі необхідні джерела, якими можна користуватись як під час дистанційного 
навчання так і в умовах звичайного режиму навчання, а також використовується платформа Microsoft Teams.  
Згідно останньої перевірки суттєвих недоліків комісією не виявлено, хоча зауваження до ОП, які слід виправити в 
короткі строки, були про систематичність оновлення сторінок профільних кафедр на відділені МП та ОП, результати 
перевірок доводяться до відома НПП на засіданнях кафедр та враховуються в освітній діяльності.

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги 
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та 
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?

Акредитація даної ОП “Міжнародне право” проводиться вперше. Разом з тим, відмітимо, що на цей процес 
впливали питання успішного проведення акредитацій інших ОП в КНУ та ІМВ, наприклад: акредитація 
бакалаврського рівня англомовної ОП “Міжнародне право”, магістерського рівня англомовних ОП “Правове 
регулювання міжнародної торгівлі” та ОП “Європейське бізнесове право”, було враховано досвід співпраці між 
кафедрами відділення МП та налагодження баз практик для здобувачів.

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
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забезпечення якості ОП?

Учасники академ.спільноти залучаються до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП шляхом обговорення 
проблем та перспектив ОП на засіданнях кафедр, Вченої ради Інституту, різних конференціях. НПП даної ОП 
регулярно спілкуються щодо ефективності досягнення ПРН здобувачами освіти. Представники кафедр МП залучені 
до розробки методичних вимог до розробки ОП, рекомендацій програм навчальних курсів, схвалення до друку 
підручників, посібників, монографій, надання рекомендації щодо доцільності використання матеріалів та 
електронних технологій комунікації. Залучення учасників академ.спільноти до внутрішнього забезпечення якості 
ОП передбачає викладання навчальних курсів НПП з різних кафедр ІМВ, рецензування навчально-методичних 
матеріалів, рецензування випускних кваліфікаційних робіт, відвідування відкритих лекцій тощо. Крім того,  
Науково-методичним Центром КНУ організовуються тренінги для гарантів, адміністрації та НПП щодо питань 
забезпечення якості, а Науково-методичною комісією ІМВ проводяться спільні наради, зустрічі, де викладач Ольга 
Поєдинок, яка є заступником голови НМК ІМВ, займається аналізом якості робочих навчальних програм та інших 
навчально-методичних матеріалів для забезпечення навчального процесу.
Головами ДЕК на цій ОП в різні роки були провідні юристи-міжнародники країни: В. Денисов, О. Гріненко, В. 
Василенко, Н. Камінська, О. Клименко тощо.

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

Структура внутрішньої системи забезпечення якості освіти в КНУ міститься в розділі І.3  Положення про систему 
забезпечення якості освіти та освітнього процесу в КНУ ім. Т. Шевченка, шо затверджене наказом ректора від 8 
липня 2019 р. за № 603-32
(http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Polojennya%20QAS%202019.pdf)
В КНУ існують такі рівні внутрішньої системи забезпечення якості освіти: 
1) здобувачі та їх ініціативні групи - щодо ініціювання та моніторингу питань, пов’язаних з інформаційним 
супроводом здобувачів; 
2) кафедри, гаранти програм, проектні групи, викладачі, які забезпечують освітні компоненти - щодо ініціювання, 
формування, реалізації та моніторингу ОП; 
3) структурні підрозділи, які здійснюють освітню діяльність, їх керівні та дорадчі органи, навчально-допоміжний 
персонал, органи студ. самоврядування - щодо впровадження, адміністрування, щорічного моніторингу ОП; 
4) загально-університетські підрозділи, що відповідають за реалізацію заходів із забезпечення якості, такі як Сектор 
моніторингу якості освіти Науково-методичного центру організації навчального процесу та НМРУ - щодо 
розроблення та апробації загально-університетських рішень, документів та процедур; 
5) Наглядова рада, ректор та Вчена рада КНУ - щодо прийняття загально-університетських рішень про формування 
стратегії та політик забезпечення якості, затвердження нормативних актів, затвердження і закриття ОП.

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

Права та обов’язки учасників освітнього процесу регулюються Статутом Університету 
(http://univ.kiev.ua/pdfs/statut/statut-22-02-17.pdf), Положенням про організацію освітнього процесу в КНУ 
(http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/Organization-of-the-educational-process.pdf), Положенням про систему 
забезпечення якості освіти та освітнього процесу в КНУ 
(http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Polojennya%20QAS%202019.pdf), Етичним кодексом університетської спільноти 
(http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/ethical-code/Ethical-code-of-the-university-community.pdf), що оприлюднені на 
офіційному сайті КНУ, а також Етичним кодексом Інституту, що оприлюднений на офіційному сайті Інституту 
(http://www.iir.edu.ua/students/integrity/).

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

https://cloudsiiredu.sharepoint.com/:b:/s/osp4/EQ2qMEnvoN5PitlhuKgm0yYBfW-D6du-Q2NR63jSdgcEGg?e=VTB03b

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

https://cloudsiiredu.sharepoint.com/:f:/s/osp4/Ehav9FaQU5hCl5hOeH-w7lIBUKcWjt2IWIb5C9obtzSsEw?e=8l4tIe
Інформація про ОП міститься на сайті ІМВ в розділі "Освітні програми" 
(http://www.iir.edu.ua/education/edu_progs/).

11. Перспективи подальшого розвитку ОП
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Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

До сильних сторін і унікальних рис ОНП належить: 
- програма є комплексною і системною основою для підготовки юристів-міжнародників рівня «магістр»;
- програма базується на багаторічному досвіді української (київської) школи міжнародного права, який пройшов 
випробовування часом і викликами, що стояли перед українською державою та її зовнішньою політикою;
- ОНП є унікальною через поєднання теоретичних і практичних аспектів міжнародного права, вона надає підготовку 
як юристів-практиків, так і науковців та викладачів у сфері міжнародного права;
-  ОНП дозволяє випускникам бути конкурентноздатними та дуже затребуваними  фахівцями на ринку праці, 
внаслідок надання їм усебічних знань з міжнародного публічного та приватного права, права ЄС, іноземного 
законодавства, вільного володіння іноземною мовою;
- залучення вітчизняних та іноземних фахівців міжнародного права – дипломатів, суддів міжнародних судів, 
науковців, правозахисників та ін. до проведення лекцій та майстер-класів;
- викладачами програми є висококваліфіковані досвідчені фахівці, юристи із визнаним в Україні та за кордоном 
авторитетом, які поєднують наукову і практичну діяльність, та є експертами у вітчизняних державних інституціях та 
в міжнародних організаціях;  
- програма забезпечує підготовку кваліфікованого кадрового потенціалу для забезпечення відстоювання інтересів 
України в міжнародних організаціях, міжнародних судових установах, в зовнішній політиці, для правозахисної 
діяльності, зокрема, у контексті збройної агресії Російської Федерації проти України та російсько-українського 
збройного конфлікту.
До слабких сторін ОНП можна віднести:
- недостатню академічну мобільність здобувачів Програми, котра погіршилася у 2020-2021 роках;
- не досить задовільна комунікація між викладачами та здобувачами;
- недоліки, пов’язані із запровадженням у 2020 році дистанційної форми навчання у зв’язку із пандемією 
коронавірусу.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

Протягом наступних 3х років планується:
1) Розширити практику залучення провідних іноземних науковців та практиків у галузі міжнародного права для 
проведення лекцій та майстер-класів;
2) Проводити рекламні кампанії, зокрема у провідних вітчизняних ЗМІ для залучення ширшого кола вступників до 
ОНП;
3) Запровадити програму забезпечення здобувачів новітньою вітчизняною і, передусім, іноземною літературою з 
забезпеченням представлення наукових публікацій з усіх регіонів світу;
4) Забезпечити здобувачів можливістю безкоштовної публікації наукових робіт в міжнародних наукометричних 
базах;
5) Заохочувати академічну мобільність здобувачів;
6) Розширювати коло стейкхолдерів для проведення науково-виробничої практики здобувачів.

 

 
          
  

Запевнення

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.

Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка 
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 

***

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного 
та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть 
відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

Міжнародний 
комерційний арбітраж

навчальна 
дисципліна

Міжнародний_коме
рційний_арбітраж.

pdf

bA12kb0xAIspt/i2rL
LqXBHxXaszLGK0d

nomf1mgel0=

Система мультимедійних 
презентацій (ноутбук, 
проектор) та засобів 
інтерактивного навчання 
(інтерактивна дошка)

Дипломатичний 
протокол та етикет

навчальна 
дисципліна

Дипломатичний_п
ротокол_та_етик

ет.pdf

s6ekq+EFvaK09Ncvf
AUs+OlZtx8KyvIK1F

p6UONiMWU=

Система мультимедійних 
презентацій (ноутбук, 
проектор) та засобів 
інтерактивного навчання 
(інтерактивна дошка)

Міжнародний 
цивільний процес

навчальна 
дисципліна

Міжнародний_циві
льний_процес.pdf

YmDfZaG4Dazj67kr4
o1yj42cbl5WtmFPgsq

Mn3pZVPs=

Система мультимедійних 
презентацій (ноутбук, 
проектор) та засобів 
інтерактивного навчання 
(інтерактивна дошка)

Міжнародне митне 
право

навчальна 
дисципліна

Міжнародне_митн
е_право.pdf

GznBTgGGoFukBYM
+FbdRtctlc0fu1Rmxs

Q/Fv/inbkU=

Система мультимедійних 
презентацій (ноутбук, 
проектор) та засобів 
інтерактивного навчання 
(інтерактивна дошка)

Міжнародне 
інвестиційне право

навчальна 
дисципліна

Міжнародне_інвес
тиційне_право.pdf

DxuBe2PnNVniQYg
NyPiL+ZiUBLY6ZAn

48078VlF9wLo=

Система мультимедійних 
презентацій (ноутбук, 
проектор) та засобів 
інтерактивного навчання 
(інтерактивна дошка)

Методологія та 
організація наукових 
досліджень з теорії та 
практики 
міжнародного права

навчальна 
дисципліна

Методологія та 
організація 

наукових 
досліджень з теорії 

та практики 
міжнародного 

права.pdf

LR7q5F1TngeHk94/9
+d42EFOzH8WTlkjh

S1YcoL3Y3o=

Система мультимедійних 
презентацій (ноутбук, 
проектор) та засобів 
інтерактивного навчання 
(інтерактивна дошка)

Практикум перекладу навчальна 
дисципліна

Практикум_перек
ладу.pdf

Zovud/H5a6Coe94Lv
fyVgNJtWvL8HJaHq

Y7zdvcG5Zo=

Апаратне забезпечення: 
ноутбук, комп'ютер, музичний 
центр. Лінгафонний кабінет, 
оснащений комп'ютерами, 
стереосистемою, навушниками, 
мікрофонами тощо.

Виконання 
магістерської роботи

підсумкова 
атестація

Рекомендації_магіс
терська_робота.p

df

RETUgUfx8x5ZaCnO
KuMeIu0SV37+5Z+p

IoiZ6P4aicY=

Система мультимедійних 
презентацій (ноутбук, 
проектор) під час проведення 
захисту

Науково-виробнича 
практика

практика Програма_науково
-

виробничої_практ
ики.pdf

mDMD27DAo4fImh
uQJXUdCQQCxEeG
GC7Fvqq/BjljHq8=

Міжнародне сімейне 
право

навчальна 
дисципліна

Міжнародне_сімей
не_право.pdf

RwBmqX5eRvALfCl
OycFzHOjDAmayu8e

8IY5hOcb4DJA=

Система мультимедійних 
презентацій (ноутбук, 
проектор) та засобів 
інтерактивного навчання 
(інтерактивна дошка)

Юрисдикція в 
міжнародному праві

навчальна 
дисципліна

Юрисдикція в 
міжнародному 

праві.pdf

COgfW/88sm+/Pgp
W+Mwbbn502DCp4
aMsP0QrTxtuvyg=

Система мультимедійних 
презентацій (ноутбук, 
проектор) та засобів 
інтерактивного навчання 
(інтерактивна дошка)

Міжнародне валютне навчальна Міжнародне_валю oBNceYXtr/NSEMg/ Система мультимедійних 



та банківське право дисципліна тне_та_банківськ
е_право.pdf

CXWi5sq5IbyECp/A
kTuv/0z2sHs=

презентацій (ноутбук, 
проектор) та засобів 
інтерактивного навчання 
(інтерактивна дошка)

Адвокатура в Україні 
та у правових 
системах інших країн

навчальна 
дисципліна

Адвокатура в 
Україні та у 

правових системах 
інших країн.pdf

lzGYGVF0Y912b6B81
w12lmi6Lw4JzGYvE

VRbga6SGqI=

Система мультимедійних 
презентацій (ноутбук, 
проектор) та засобів 
інтерактивного навчання 
(інтерактивна дошка)

Міжнародне 
гуманітарне право

навчальна 
дисципліна

Міжнародне_гуман
ітарне_право.pdf

NHhzFxBSysL0u+IL
vkTuaop8GaguVk37

mffV5QdbibE=

Система мультимедійних 
презентацій (ноутбук, 
проектор) та засобів 
інтерактивного навчання 
(інтерактивна дошка)

Право Світової 
організації торгівлі

навчальна 
дисципліна

Право Світової 
організації 

торгівлі.pdf

Nl6fMzW7ruiLBmB0
FCiqGWofezgfumBc7

0Mtm855sQM=

Система мультимедійних 
презентацій (ноутбук, 
проектор) та засобів 
інтерактивного навчання 
(інтерактивна дошка)

Міжнародно-правові 
механізми захисту 
прав людини: теорія 
та практика

навчальна 
дисципліна

Міжнародно-
правові механізми 

захисту прав 
людини теорія та 

практика.pdf

yXgtbwMyxKzHnDo
3HjXaYRvDHzqGxsn

zdSZRCbyUHw8=

Система мультимедійних 
презентацій (ноутбук, 
проектор) та засобів 
інтерактивного навчання 
(інтерактивна дошка)

Міжнародне 
кримінальне право

навчальна 
дисципліна

Міжнародне_кримі
нальне_право.pdf

xxNELHoJcTCyA8zs
BpYs/MaNs4lPkwKS

cmyC0pAtVb0=

Система мультимедійних 
презентацій (ноутбук, 
проектор) та засобів 
інтерактивного навчання 
(інтерактивна дошка)

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності 
для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; 
для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

358457 Скринька 
Дмитро 
Васильович

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Інститут 
міжнародних 

відносин

Диплом 
бакалавра, 
Київський 

університет 
імені Тараса 
Шевченка, 

Інститут 
міжнародних 
відносин, рік 
закінчення: 

1998, 
спеціальність: 

030401 
Міжнародні 
відносини, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 024134, 
виданий 

09.06.2004, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
031879, 
виданий 

26.09.2012

21 Право Світової 
організації 
торгівлі

Скринька Д.В. має 
наукові публікації з 
тематики права 
Світової організації 
торгівлі та 
міжнародного 
інвестиційного права, 
зокрема:

Угода СОТ про 
спрощення процедур 
торгівлі та 
запровадження 
інституту 
уповноваженого 
економічного 
оператора в Україні. 
Український часопис 
міжнародного права, 
№4, 2016, с 12-16. 
Фахове видання.

Закон України про 
прийняття Україною 
Протоколу про 
внесення змін до 
Угоди ТРІПС і 
законодавство 
України з питань 



примусового 
ліцензування 
винаходів в 
фармацевтичній 
галузі. Український 
часопис міжнародного 
права, №1, 2016. с. 
127-130, Фахове 
видання.

Значення Генеральної 
угоди про торгівлю 
послугами для 
державного 
регулювання торгівлі 
фінансовими 
послугами. 
Український часопис 
міжнародного права, 
№1, 2015. с. 104-108. 
Фахове видання

Становлення і 
розвиток принципу 
найбільшого 
сприяння в 
міжнародному 
економічному праві.  
Український часопис 
міжнародного права, 
№3, 2015. с. 60-63.

Доповідь 
Апеляційного органу 
СОТ в справі про 
заборону Російською 
Федерацією імпорту 
деяких товарів з ЄС: 
принципи та засади 
застосування 
санітарних заходів 
відповідно до норм 
права СОТ. 
Український часопис 
міжнародного права, 
№1, 2017, с 104-109. 
Фахове видання. 

Історія, причини та 
наслідки надання 
особливого значення в 
рамках права СОТ 
діяльності Комісії 
«Кодекс 
Аліментаріус», 
Всесвітньої організації 
з охорони здоров'я 
тварин та 
Секретаріату 
Міжнародної 
конвенції про захист 
рослин. Український 
часопис міжнародного 
права, №1, 2018, с. 65-
69. Фахове видання.

Тлумачення норм 
міжнародного права в 
процесі вирішення 
спорів в Світовій 
організації торгівлі 
(СОТ). Український 
часопис міжнародного 
права, №2, 2018, с 45-
50. Фахове видання.

Технічні керівні 
настанови Всесвітньої 
митної організації: 
попередні рішення з 
питань класифікації, 



походження та 
оцінки. (короткий 
огляд в контексті 
відповідних норм 
міжнародного права 
та законодавства 
України). Український 
часопис міжнародного 
права, №1, 2019, с. 121-
127. Фахове видання.

Historical Development 
of the Concept of Non-
Violation Complaints In 
International Economic 
Law. Актуальні 
проблеми 
міжнародних 
відносин, Випуск 138, 
2019, с. 135-143.

Потенційні шляхи 
подолання кризи 
системи врегулювання 
спорів в Світовій 
організації торгівлі 
(СОТ) // Український 
часопис міжнародного 
права. №1, 2020, - с. 
34-39. Фахове 
видання.

Міжнародне публічне 
право: підручник : у 2 
т. / [В.В.Мицик, 
М.В.Буроменський, 
О.В.Буткевич та ін.] ; 
за ред. В.В.Мицика. 
Розділ «Міжнародна 
правосвідомість та 
міжнародний 
правотворчий процес» 
(с.245-263), Розділ 
«Міжнародне 
економічне право» (с. 
484-512), підрозділ 
«Тенденції розвитку 
системи 
міжнародного права» 
(с.140-143). Харків: 
Право, 2019. Т. 1: 
Основи теорії. – 2019. 
– 416 с. Т. 2: Основні 
галузі. – 2018. – 624 с.

Скринька Д.В. брав 
участь в міжнародних 
науково-практичних 
конференціях, 
присвячених тематиці 
міжнародного 
економічного права, 
зокрема:
• Науково-
практичний семінар 
“Стандарти, технічні 
регламенти та оцінка 
відповідності”, м.Київ, 
26 вересня 2018 р. 
• Науково-
практичний семінар з 
питань імплементації 
положень Угоди СОТ 
щодо спрощення 
процедур торгівлі, 
м.Київ, 25 жовтня 
2018 р.
• Науково-
практичний семінар з 
питань винесення 
судових рішень у 



фінансових спорах, 
м.Київ, 13 - 14 
листопада 2018 р.
• Науково-
практичний семінар з 
адміністративного 
перегляду рішень про 
державні закупівлі в 
Україні, м. Київ, 28-29 
березня 2019 р.
• Науково-
практичний семінар 
“Угода СОТ щодо 
спрощення торгівлі: 
попередні рішення”, 
м.Київ, 16-17 травня 
2019 р.
• Науково-
практичний семінар з 
розвитку 
законодавства у сфері 
авторського права і 
суміжних прав, м. 
Київ, 12-13 вересня 
2019 р.
• Міжнародно-
правовий брифінг 
УАМП «Права 
національних 
меншин: міжнародно-
правові стандарти і 
практика України», 17 
листопада 2020, 
м.Київ
• Міжнародно-
правовий брифінг 
«Пандемія Covid-19 як 
виклик міжнародному 
праву», 16 грудня 
2020, м. Київ

Відповідно до наказу 
від 21 липня 2016 р., 
№ 623-32, проходив 
стажування з 1 лютого 
2017 року по 31 травня 
2017 року. Установа, в 
якій здійснювалось 
підвищення 
кваліфікації 
(стажування): 
Інститут держави і 
права НАН України.

Скринька Д.В. 
виступав офіційним 
опонентом на захисті 
дисертації з тематики 
міжнародного 
економічного права: 
дисертації на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата юридичних 
наук Дерунець Наталії 
Олександрівни 
«Статус торговельних 
представництв та 
місій у міжнародному 
праві (організаційно-
правові питання)», 
спеціальність 12.00.11 
– міжнародне право. 
Захист відбувся 17 
травня 2019 року в 
Інституті держави і 
права ім. В.М. 
Корецького НАН 
України.

З 2005 року є 
тренером 



студентських команд, 
які беруть участь в 
міжнародних судових 
дебатах (поточна 
назва цих змагань 
англійською мовою - 
John H. Jackson Moot 
Court Competition). 
Змагання проходять 
виключно 
англійською мовою. 
Тематика змагань 
належить до сфери 
міжнародного 
економічного права. 

358886 Козьяков 
Сергій 
Юрійович

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Інститут 
міжнародних 

відносин

Диплом 
кандидата наук 

ЮP 003472, 
виданий 

28.10.1987, 
Атестат 

доцента ДЦ 
АР001899, 
виданий 

05.06.1995

33 Адвокатура в 
Україні та у 
правових 
системах 
інших країн

С.Ю. Козьяков є 
членом видавничо-
редакційної ради 
Українського журналу 
комерційного права та 
Вісника 
Антимонопольного 
комітету України, 
Вісника Вищої 
кваліфікаційної 
комісії суддів України.
З 1988 року С.Ю. 
Козьяков був автором 
близько 60 наукових 
та науково-
практичних робіт з 
питань 
зовнішньоекономічної 
діяльності, 
корпоративного 
права, приватизації, 
антимонопольного 
(конкуренційного) 
права та міжнародної 
торгівлі:
Козьяков С.Ю. 
Монополии – убийцы 
качества 
жизни//Зеркало 
недели, 18.03.2011.
Козьяков С.Ю. 
Внешнеторговые 
грабли и снежный 
ком, …//Зеркало 
недели, 12.07.2015.
Козьяков С.Ю. 
Торговля с ЕС и 
устойчивое развитие 
Украины, …//Зеркало 
недели, 11.11.2011
Козьяков С.Ю. Смог 
над Фондом 
госимущества, 
…//Зеркало 
недели,11.06.2004.
Козьяков С.Ю. Игра 
по правилам, 
…//Зеркало 
недели,04.07.2007.
Козьяков С.Ю. 
Консорциум – 
соучастие по-латыни, 
11.10.2002.
Козьяков С.Ю., 
Коцюбська В.В., 
Радники в 
Антидемпінговому 
розслідуванні, 
Агропрофі, 13.08.2010
Роцька Т.М., 
Беляневич В.Е., 
Козьяков С.Ю. 
«Довідник судді: 
законодавчі та відомчі 
акти з питань 



судочинства». Київ, 
2003.
У 2014-2021 роках дав 
більше 100 інтерв’ю та 
коментарів в 
українських та 
іноземних засобах 
масової інформації, в 
якості доповідача та 
учасника десятки 
разів в Україні та за 
кордоном брав участь 
у національних та 
міжнародних 
дипломатичних та 
професійних 
юридичних форумах, 
конференціях, 
круглих столах щодо 
перебігу судової 
реформи в Україні.
Розробка проектів 
законів
1989-1993 роках – 
участь у розробці 
проектів законів «Про 
зовнішньоекономічну 
діяльність», «Про 
охорону прав на нові 
сорти рослин», 
проектів перших 
законів України про 
приватизацію 
державного та 
комунального майна.
У 2006-2009 роках 
Сергій Козьяков в 
якості члена 
Національної комісії з 
питань зміцнення 
демократії та 
утворення 
верховенства права 
брав участь в 
опрацюванні проектів 
законів України та 
підготовки інших 
рекомендацій 
Президенту України, 
зокрема: Концепції 
удосконалення 
судівництва для 
утвердження 
справедливого суду в 
Україні відповідно до 
європейських 
стандартів, Концепція 
формування системи 
безоплатної правової 
допомоги в Україні, 
проектів законів «Про 
судовий збір», «Про 
внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
фінансування судової 
влади», «Про 
внесення змін до 
закону «Про 
судоустрій», «Про 
внесення змін до 
закону «Про статус 
судді», «Про мирні 
зібрання» тощо.
В 2014-2019 роках 
Сергій Козьяков в 
якості члена Комісії з 
питань судової 
реформи з метою 
забезпечення 
реалізації судової 



реформи брав участь у 
розробці  проекту 
указу Президента Про 
Стратегію 
реформування 
судоустрою, 
судочинства та 
суміжних правових 
інститутів на 2015-
2020 роки» та 
проектів законів: 
«Про забезпечення 
права на 
справедливий суд», 
«Про судоустрій і 
статус суддів», «Про 
Вищу раду 
правосуддя», «Про 
виконавче 
провадження», Про 
органи та осіб, які 
здійснюють 
примусове виконання 
судових рішень і 
рішень інших органів, 
Про господарський 
процесуальний кодекс  
України Про 
цивільний 
процесуальний кодекс 
України, Про кодекс 
адміністративного 
судочинства України, 
Про Вищий 
антикорупційний суд, 
Про адвокатуру та 
адвокатську 
діяльність.
Під керівництвом 
Сергія Козьякова було 
розроблено 
експертний звіт: 
«Науково-
методологічні основи 
регулювання 
процесуальної 
діяльності органів 
адміністративної 
юрисдикції щодо 
захисту економічної 
конкуренції» (англ.: 
Scientific and 
methodological 
Framework of 
Regulation of the 
Procedural Activity of 
the Organs of 
Administrative 
Jurisdiction Pertaining 
Protection of Economic 
Competition). Також 
на запрошення 
Антимонопольного 
комітету України в 
якості експерта з 
конкурентного права 
неодноразово брав 
участь в експертизі 
проектів нормативних 
актів, які 
розроблялися за 
ініціативою 
Антимонопольного 
комітету України, та в 
обговоренні річних 
звітів АМКУ.

У 2005 році (за три 
роки до вступу 
України в Світову 
організацію торгівлі) у 



співпраці з 
провідними юристами 
ЄС разом з 
голландськими 
колегами та на 
замовлення Світового 
банку брав участь у 
підготовці звітів щодо 
аналізу відповідності 
українського 
законодавства угодам 
СОТ та підготовки 
пропозицій стосовно 
приведення 
українського 
законодавства у 
відповідність із 
стандартами та 
вимогами СОТ за 
такими темами:
• Технічні бар’єри в 
торгівлі та 
ліцензування;
• Розвиток державної 
програми підтримки 
сільського 
господарства та 
експорту-імпорту 
продовольчих товарів 
у відповідності з 
нормами СОТ;
• Аналіз чинного 
законодавства 
України, що регулює 
торгівлю послугами, 
підготовка 
відповідних 
пропозицій щодо 
внесення змін до 
українського 
законодавства;
• Аналіз українського 
законодавства щодо 
захисту прав 
інтелектуальної 
власності та 
забезпечення 
виконання таких норм 
з метою приведення їх 
у відповідність з 
вимогами СОТ та 
розробка пропозицій 
щодо гармонізації 
законодавства 
України із захисту 
прав інтелектуальної 
власності з 
стандартами СОТ;
• Прогноз розвитку 
правил СОТ у 
контексті питань, що 
розглядаються у 
рамках Дохійського 
Раунду переговорів.
Протягом декількох 
років С.Ю.Козьяков 
відповідно до Указу 
Президента України 
«Про палату 
незалежних експертів 
з питань іноземних 
інвестицій» входив до 
складу її членів. В 
якості експерта 
неодноразово брав 
участь у досудовому 
вирішенні спорів між 
іноземними 
інвесторами та 
державою Україна.
С.Ю.Козьяков в різні 



періоди з 1989 по 2014 
роки здійснював свою 
професійну діяльність 
як член 
консультативної групи 
Комісії з 
зовнішньоекономічни
х зв’язків Верховної 
Ради України, член 
консультативної групи 
Київської міської 
держаної 
адміністрації, член 
консультативної групи 
Міністерства 
сільського 
господарства, член 
громадської колегії 
Державної податкової 
адміністрації України, 
член громадської 
колегії Міністерства 
юстиції України, 
радник Міністра 
оборони України, 
член Громадської 
ради при Службі 
безпеки України.
Був Головою 
третейського суду та 
Етичної комісії 
Асоціації правників 
України.
У 2014-2019 роках 
С.Ю.Козьяков 
виконував 
повноваження Голови 
Вищої кваліфікаційної 
комісії суддів України 
(ВККСУ).
За час роботи членом 
і Головою ВККСУ С.Ю. 
Козьяков здійснював 
завдання, передбачені 
Стратегією 
реформування 
судоустрою, 
судочинства та 
суміжних правових 
інститутів на 2015-
2020 роки, 
затвердженою Указом 
Президента України 
20 травня 2015 року.
Серед найважливіших 
заходів, які були 
проведені ВККС під 
керівництвом та за 
участі С.Ю.Козьякова, 
стали:
• розгляд приблизно 
14 000 
дисциплінарних скарг 
на поведінку судді 
(2015-2016);
• перший відкритий 
конкурс до нового 
Верховного суду для 
846 кандидатів на 120 
вакантних посад 
(2016-2017);
• другий відкритий 
конкурс до нового 
Верховного суду для 
659 кандидатів на 78 
вакантних посад 
(2018-2019);
• кваліфікаційне 
оцінювання суддів 
(приблизно 3200);
• відкритий конкурс 



до Вищого 
антикорупційного 
суду та апеляційної 
палати Вищого 
антикорупційного 
суду для 343 
кандидатів на 39 
вакантних посад 
(2018-2019);
• новий добір на 
посаду 700 суддів 
місцевих загальних, 
господарських і 
адміністративних 
судів для 5338 
кандидатів;
• відкритий конкурс 
на посаду 505 суддів в 
263 місцеві суди 
України для 902 
кандидатів;
• відкритий конкурс 
на посаду судді 
Вищого суду з питань 
інтелектуальної 
власності та 
апеляційну палату 
цього суду для 331 
кандидата на 30 
вакантних посад (не 
завершено)
• конкурс для 2208 
кандидатів на посаду 
суддів у 37 
апеляційних судів (не 
завершено).
Під керівництвом 
С.Ю.Козьякова Вища 
кваліфікаційна 
комісія суддів України 
вперше в світовій 
практиці, зокрема, 
застосувала наступні 
іноваційні засоби в 
кадровій роботі в 
судовій системі:
• публікація на сайті 
ВККС досье суддів та 
кандидатів на посаду 
суддів (близько 1 200 
000 сторінок);
• для 
кваліфікаційного 
оцінювання на 
відповідність 
займаній посаді та в 
рамках конкурсних 
процедур:
(1) трансляція онлайн 
всіх співбесід з 
кандидатами на 
посаду судді та 
суддями;
(2) психологічне 
тестування кандидатів
(3) використання 
матеріалів 
Національного 
антикорупційного 
бюро України та 
Національного 
агентства з питань 
запобігання корупції 
для оцінювання суддів 
і кандидатів на посаду 
судді в конкурсних 
процедурах за 
критерієм 
доброчесності;
(4) публікація 
декларацій 



доброчесності та 
родинних зв’язків 
кандидатів на посаду 
судді та суддів;
(5) з метою 
оцінювання за 
критеріями 
професійної етики і 
доброчесності була 
передбачена участь 
двадцяти 
представників 
Громадської ради 
доброчесності – 
громадян України 
(крім конкурсу у 
Вищий 
антикорупційний суд);
(6) з метою 
оцінювання за 
критеріями 
професійної етики і 
доброчесності була 
передбачена участь 
шести представників 
Громадської ради 
міжнародних 
експертів, громадян 
Великої Британії, 
Данії, Канади, Литви,  
Північної Македонії, 
(під час конкурсу і 
Вищий 
антикорупційний суд 
та апеляційну палату 
Вищого 
антикорупційного 
суду).
С.Ю.Козьяков є 
національним 
експертом Ради 
Європи та ОБСЄ.
Проходив наукове 
стажування в 
Університеті 
м.Рованіємі 
(Фінляндія) в 1990 р.

358263 Гнатовський 
Микола 
Миколайови
ч

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Інститут 
міжнародних 

відносин

Диплом 
магістра, 

Київський 
університет 
імені Тараса 
Шевченка, 

Інститут 
міжнародних 
відносин, рік 
закінчення: 

1999, 
спеціальність: 

030402 
Міжнародне 

право, Диплом 
кандидата наук 

ДK 018557, 
виданий 

21.05.2003, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
026294, 
виданий 

20.01.2011

22 Міжнародне 
гуманітарне 
право

Гнатовський М.М. має 
понад 25 наукових 
публікації з 
міжнародного 
гуманітарного права, 
зокрема:
1) Міжнародне 
публічне право : 
підручник : у 2 т. / 
[В.В. Мицик, М.В. 
Буроменський, О.В. 
Буткевич та ін.] ; за 
ред. В. В. Мицика. – 
Харків : Право,2019. – 
Т. 2 : Основні галузі. – 
2018. – 624 с. – Розділ 
9 «Міжнародне 
гуманітарне право», с  
256–287.
2) Міжнародне 
гуманітарне право у 
контексті дискусій про 
фрагментацію 
міжнародного права 
// Український 
часопис міжнародного 
права. — 2017. — № 
3/2017. — С. 18-23.
3) Міжнародне 
гуманітарне право. 
Посібник для юриста. 
Київ-Одеса : 
Українська 
гельсінська спілка з 



прав людини, Фенікс, 
2016. (у співавт.).
4) Гуманитарное 
право в 
международных 
судебных 
учреждениях: опасна 
ли 
институциональная 
фрагментация? / Н. Н. 
Гнатовский // 
Международное 
правосудие : Научный 
правовой журнал. – 
2012. – № 1(2). – С. 78 
– 87.
5) Международное 
гуманитарное право: 
насколько 
ограничены 
возможности 
международного 
правосудия? // 
Международное 
правосудие. – No. 2 
(6), 2013. - С. 65 – 73.
Гнатовський М.М. 
брав участь в 
міжнародних науково-
практичних 
конференціях, 
присвячених тематиці 
міжнародного 
гуманітарного права, 
що проводилися в 
Україні, Молдові, 
Білорусі, Німеччниі, 
Швейцарії, 
Узбекистані, 
Російській Федерації 
(до 2014 року) тошо.
Гнатовський М.М. є 
членом Міжвідомчої 
комісії з 
імплементації 
міжнародного 
гуманітарного права 
(з 2014 року). 
Гнатовський М.М. був 
науковим керівником 
кандидатської 
дисертацій Доді 
Коріни Валеріївни на 
тему «Розвиток 
міжнародно-правових 
норм, що стосуються 
збройних конфліктів 
неміжнародного 
характеру».
Гнатовський М.М. є 
визнаним 
Міжнародним 
Комітетом Червоного 
Хреста експертом з 
міжнародного 
гуманітарного права, 
про що свідчать, 
зокрема, його 
членство у 
редакційній колегії 
міжнародного 
наукового журналу з 
гуманітарного права 
та гуманітарної 
діяльності 
«International Review 
of the Red Cross” (2011-
2014), залучення його 
до рецензування 
нових коментарів 
МКЧХ до Першої та 



Третьої Женевських 
конвенцій 1949 р., 
підготовка ним на 
замовлення МКЧХ 
матеріалів з практики 
України для 
«Дослідження 
звичаєвого 
міжнародного 
гуманітарного права» 
та відповідної бази 
даних.
Гнатовський М.М. був 
суддею численних 
міжнародних 
конкурсів з 
міжнародного 
гуманітарного права, 
зокрема всесвітнього 
конкурсу імені Жана 
Пікте та регіонального 
конкурсу імені Федора 
Мартенса, виступав 
тренером 
студентських команд, 
що успішно брали 
участь в мут-кортах з 
міжнародного 
гуманітарного права.
Гнатовський М.М. 
входить до 
редакційних колегій 
наукових видань, 
присвячених 
питанням 
міжнародного 
публічного права та 
права міжнародних 
договорів: «Belarusian 
Yearbook of 
International Law» 
(«Білоруський 
щорічник 
міжнародного права», 
Мінськ, Республіка 
Білорусь), «Studii 
Juridice Universitare» 
(«Університетські 
юридичні студії», 
Кишинів, Республіка 
Молдова), 
«Український часопис 
міжнародного права», 
«Ukrainian Yearbook of 
International Law» 
(«Український 
щорічник 
міжнародного 
права»). 
Гнатовський М.М. є 
членом 
Європейського 
комітету із 
запобігання 
катуванням, 
нелюдському або 
такому, що принижує 
гідність, поводженню 
або покаранню (з 
2009 року), тричі 
обирався його 
президентом (2015–
2017, 2017–2019б 
2019–2021 рр.) – 
органу, який 
доповнює роботу 
Європейського суду з 
прав людини, 
спрямовану на 
забезпечення 
дотримання статті 3 



Європейської 
конвенції з прав 
людини. Він також є 
першим віце-
президентом 
Української асоціації 
міжнародного права 
та регулярно виступає 
у засобах масової 
інформації з тематики 
міжнародного права 
(приклади виступів на 
телебаченні, що 
розміщені в Інтернеті: 
https://www.youtube.c
om/watch?v=-
DUxY5Zd65c 
(телеканал Real Life), 
https://www.youtube.c
om/watch?
v=6yIh6N0OOzA 
(телеканал Еспресо), 
https://www.youtube.c
om/watch?
v=0nUDP3L--xY 
(Громадське 
телебачення); 
приклади виступів на 
радіо: 
https://hromadske.radi
o/publications/yaki-
naslidky-mozhut-
chekaty-na-rosiyu-
cherez-uv-yaznennya-
ukrayinskyh-moryakiv-
poyasnyuyut-yurysty-
mizhnarodnyky 
(Громадське радіо), 
https://hromadske.radi
o/publications/ce-
mozhe-zaynyaty-roky-
a-to-y-desyatylittya-
gnatovskyy-pro-
prytyagnennya-do-
vidpovidalnosti-
vynnyh-u-spravi-mh17 
(Громадське радіо)).

358887 Калакура 
Віктор 
Ярославович

завідувач 
кафедри, 
доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Інститут 
міжнародних 

відносин

Диплом 
кандидата наук 

KH 003855, 
виданий 

24.12.1994, 
Атестат 

доцента AP 
004689, 
виданий 

05.05.1997

35 Міжнародне 
сімейне право

Автор понад 100 
наукових та 
навчально-
методичних 
публікацій з 
міжнародного 
сімейного права, серед 
яких праці у наукових 
фахових виданнях та 
понад  публікації за 
кордоном; 
Автор монографії  
«Міжнародне сімейне 
право: принципи та 
особливості 
колізійного і 
уніфікаційного 
регулювання» (2017 
р.), понад 20 статей з 
проблем 
міжнародного 
сімейного права.
Співавтор 2 
підручників з 
«Міжнародного 
приватного права» та 
навчальних 
посібників, у тому 
числі тих, що 
рекомендовані МОН 
або вченою радою 
закладу освіти та 
спільних. 



 Підготував 11 
кандидатів 
 Член редакційної 
колегії журналу 
«Міжнародне право», 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України. 
 Організаційна робота 
на посаді завідувача 
кафедри 
міжнародного 
приватного права ІМВ 
КНУ імені Тараса 
Шевченка (2014 – до 
цього часу).
Розробник, науковий 
секретар  Робочої 
групи Кабінету 
Міністрів України з 
підготовки проекту 
Цивільного Кодексу 
України, член 
Спеціальної Комісії 
Верховної Ради 
України з прийняття 
ЦКУ. Розробник 
низки  
законопроектів, серед 
яких проекти закон 
про міжнародне 
приватне право (2005 
р.), про внесення змін 
до деяких 
законодавчих актів 
України щодо 
врегулювання питань 
міжнародного 
приватного права 
(2010 р.) тощо.
Член Робочої групи з 
рекодифікації, 
утвореної Постановою 
Кабінету Міністрів 
України «Про 
утворення робочої 
групи щодо 
рекодифікації 
(оновлення) 
цивільного 
законодавства 
України» від 17 липня 
2019 року № 650. 
Співавтор науково-
практичних 
коментарів до 
Цивільного кодексу 
України та Закону 
України «Про 
міжнародне приватне 
право». 
Член Піклувальної 
ради Української 
асоціації 
міжнародного права.

187875 Медведєва 
Марина 
Олександрів
на

професор, 
Основне 
місце 
роботи

Інститут 
міжнародних 

відносин

Диплом 
магістра, 

Київський 
національний 

університет 
імені Тараса 
Шевченка, 

Інститут 
міжнародних 
відносин, рік 
закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

030402 

18 Юрисдикція в 
міжнародному 
праві

Медведєва М.О. автор 
та співавтор 172 
наукових та  
навчально-
методичних 
публікацій, з них: 
підручників – 6, 
монографій – 12, в 
тому числі видана в 
США – 1, статей у 
фахових і 
наукометричних 
виданнях – 70. 
Загальна кількість 



Міжнародне 
право, Диплом 
доктора наук 
ДД 002441, 

виданий 
10.10.2013, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 030447, 
виданий 

15.12.2005, 
Атестат 

професора AП 
001183, 
виданий 

15.10.2019

доповідей на наукових 
конференціях, 
круглих столах – 37.

Медведєва М.О. має 
наукові публікації з 
тематики юрисдикції 
в міжнародному 
праві:
1. Медведєва М.О. 
Юрисдикційні 
питання в справі 
Ogoni. Часопис 
Київського 
університету права. 
2020. №3. С. 332-337.
2. Медведєва М.О. 
Міжамериканська 
система захисту права 
на безпечне довкілля. 
Матеріали 
Міжнародного 
судового форуму 
“Судовий захист 
природного довкілля 
та екологічних прав” 
(м. Київ, 7 листопада 
2019 р.). С. 178-183.
3. Medvedieva M.  
Sovereignty, 
Jurisdiction and 
Responsibility in the 
Era of Climate Change. 
Часопис Київського 
університету права. 
2017. №2. С. 272-275.
4. Медведева М.А. 
Разрешение споров в 
области охраны 
окружающей среды в 
контексте 
фрагментации 
современного 
международного 
права. 
Международное 
правосудие. 2012. 
№3(4). С. 71-79.

З 2016 року Медведєва 
М.О. є організатором 
регіональних раундів, 
тренером 
студентських команд 
та суддею 
Стетсонського 
конкурсу з 
міжнародного права 
навколишнього 
середовища (Stetson 
International 
Environmental Moot 
Court Competition), де 
зокрема розглядались 
юрисдикційні 
питання.
Медведєва М.О. брала 
участь в міжнародних 
науково-практичних 
конференціях, 
присвячених тематиці 
міжнародно-правовій 
проблематиці, 
зокрема:
1) Міжн. наук.-практ. 
конф. «Еколого-
правовий статус 
людини і 
громадянина: 
ретроспективний та 
перспективний 



погляди» (м. Київ, 31 
травня 2019 року). 
Сертифікат від 31 
травня 2019 року. 
Доповідь на тему 
«Право людини на 
сприятливе довкілля з 
позицій міжнародного 
права». Тези 
опубліковано.
2) Міжн. наук.-практ. 
конф. «Jurisprudența – 
componenta 
fundamentală a 
proceselor 
integraționale și a 
comportamentului legal 
contemporan» 
(Chișinău, Republica 
Moldova, 3–4 
noiembrie 2017). 
Доповідь на тему “The 
confrontational means 
of implementation of 
international 
environmental law”. 
Сертифікат від 4 
листопада 2017 р. Тези 
опубліковано.
3) Міжнародний 
судовий форум 
«Судовий захист 
природного довкілля 
та екологічних прав» 
(м. Київ, 7 листопада 
2019 року). Доповідь 
на тему: 
«Міжамериканська 
система захисту права 
на безпечне 
довкілля». Тези 
опубліковано.
     
Медведєва М.О. є 
організатором та 
співорганізатором 
наукових заходів, на 
які запрошуються 
здобувачі вищої 
освіти, зокрема: 
1) Круглого столу 
“Міжнародно-правові 
аспекти наслідків 
військових дій на 
сході України і 
окупації Криму та їх 
вплив на довкілля 
України”, 15 
листопада 2017 року, 
м. Київ.
2) Міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
«Виконання Україною 
зобов’язань з охорони 
довкілля крізь призму 
Угоди про асоціацію з 
Європейським 
Союзом» (під егідою 
ВГО Українська 
асоціація 
міжнародного права), 
22 квітня 2019 року, м. 
Київ.

Медведєва М.О. 
популяризує наукові 
здобутки з тематики 
міжнародного права, 
зокрема виступала на 
прес-конференції, 



проведеної під егідою 
Української 
гельсінської спілки з 
прав людини, на тему 
«Особливості 
відповідальності за 
екологічну шкоду, 
спричинену під час 
збройного конфлікту 
на Донбасі» в рамках 
презентації звіту, 
присвяченого 
комплексному аналізу 
стану природного 
середовища в умовах 
збройного конфлікту 
на сході України, 7 
червня 2017 р. 
(Главком), а також 
виступала в рамках 
телемарафону, 
проведеного під 
егідою Української 
гельсінської спілки з 
прав людини, на тему 
«Як притягнути Росію 
до відповідальності за 
екологічну шкоду на 
Донбасі?», 27 червня 
2017 р. (Укрлайф ТВ).

Медведєва М.О. 
виступала офіційним 
опонентом на 
захистах дисертацій з 
тематики 
міжнародного права: 
1) Гузя Володимира 
Миколайовича на 
тему «Міжнародно-
правова охорона дикої 
фауни»,  подану на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.11 
– міжнародне право 
(11.03.2019).
2) Орєхова Сергія 
Миколайовича на 
тему «Правове 
регулювання охорони 
довкілля в 
Європейському 
Союзі», подану на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.11 
- міжнародне право 
(28.02.2019).
3) Спектор Ольги 
Михайлівни на тему 
«Міжнародно-правове 
регулювання сфери 
природоресурсних 
відносин», подану на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.11 
- міжнародне право 
(28.03.2019).

Медведєва М.О. є 
науковим керівником 
аспірантки Лихогляд 
В.П. (тема: 
«Мінародно-правовий 
захист екологічних 
прав людини»), а 



також з 2016 року є 
організатором 
регіональних раундів, 
тренером 
студентських команд 
та суддею 
Стетсонського 
конкурсу з 
міжнародного права 
навколишнього 
середовища (Stetson 
International 
Environmental Moot 
Court Competition).

Медведєва М.О. 
консультувала у 2017-
2018 роках 
Міністерство екології 
та природних ресурсів 
України, зокрема 
надавала пропозиції 
та коментарі до 
проекту резолюції 
щодо попередження 
та контролю над 
забрудненням в 
районах, 
постраждалих від 
терористичних 
операцій та збройних 
конфліктів, 
представленої Іраком 
для обговорення на 
Асамблеї ООН з 
навколишнього 
середовища у 2017 
році; проекту 
Всесвітнього пакту 
про захист 
навколишнього 
середовища (Global 
Pact for the 
Environment) 
англійською мовою 
для подальшого 
обговорення на 
Асамблеї ООН з 
навколишнього 
середовища у 2018 
році; представила 
експертну думку щодо 
документів, 
підготовлених 
Міністерством 
екології та природних 
ресурсів України 
відносно діяльності 
Комісії із захисту 
Чорного моря від 
забруднення 
Бухарестської 
конвенції у 2018 році.

358880 Криволапов 
Богдан 
Михайлович

доцент 
кафедри 
міжнародн
ого 
приватного 
права, 
Основне 
місце 
роботи

Інститут 
міжнародних 

відносин

Диплом 
магістра, 

Національна 
академія 
керівних 

кадрів 
культури і 

мистецтв, рік 
закінчення: 

2018, 
спеціальність: 

023 
Образотворче 

мистецтво, 
декоративне 
мистецтво, 

реставрація, 

28 Міжнародне 
валютне та 
банківське 
право

Криволапов Б.М. має 
наукові публікації з 
тематики 
міжнародно-
правового 
регулювання 
валютного і 
банківського права, 
зокрема:
1. Валютні обмеження 
в міжнародному праві 
// Науковий вісник 
Дипломатичної 
академії України. К., 
2003. – Вип. 9
2. Правові аспекти 
свободи руху капіталів 



Диплом 
кандидата наук 

KH 013608, 
виданий 

26.03.1997, 
Атестат 

доцента ДЦ 
005657, 
виданий 

17.10.2002

в європейському 
співтоваристві.// 
Науковий вісник 
Дипломатичної 
академії України. К., 
2008. – Вип. 9
3. Чинні обмеження 
на рух капіталів в 
українському 
законодавстві та їх 
відповідність 
європейським 
стандартам//Актуальн
і проблеми 
міжнародних 
відносин. – К., 2009. – 
Вип. 84 (част. ІІ)
4. Місце 
міжнародного 
валютного права в 
сучасній системі 
права//Актуальні 
проблеми 
міжнародних 
відносин. – К., 2010. – 
Вип.93 ч.2, с.98-102.
5. Валютні 
застереження в 
міжнародному 
приватному праві // 
Актуальні проблеми 
міжнародних 
відносин. – К., 2011. – 
Вип.99 ч.2, сс.109-114.
6. Реформування 
сучасної системи 
фінансового 
регулювання та 
контролю в праві ЄС 
// Порівняльно-
правові дослідження. 
– К., 2012. № 1-2, сс. 
117-126.
7. Класифікація 
валютних операцій в 
міжнародному праві 
// Часопис Київського 
університету права. – 
К., 2012. № 2, сс.. 344-
350.
8. Перспективи 
розвитку та сучасний 
стан українського 
валютного 
законодавства. // 
Часопис Київського 
університету права. – 
К., 2012. № 3, сс.. 365-
368.
9. Проблеми 
застосування 
іноземного валютного 
законодавства у 
міжнародному 
приватному 
праві//Часопис 
Київського 
університету права. – 
К., 2012. № 4, сс.. 331-
334.
10. Сучасні проблеми 
адаптації банківського 
законодавства 
України до права 
Європейського 
Союзу//Європейське 
право. Додаток до 
журналу «Право 
України». – К., 2012. 
№ 1-2, сс..197-207.
11. Захист прав 



споживачів 
фінансових послуг під 
час укладання 
контрактів на відстані 
(порівняльний аналіз 
законодавства ЄС та 
Україні). //Часопис 
Київського 
університету права. – 
К., 2013. № 1, сс.. 304-
308.
12. Криволапов Б.М. 
Сучасний погляд на 
концепцію 
"Міжнародного 
приватного валютного 
права" // Вісник 
Київського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка. – 
К., 2014. - № 1 (42). - 
С. 83-85.
13. Криволапов Б.М. 
Проблеми 
застосування 
іноземних норм про 
валютний контроль у 
сучасній судовій та 
арбітражній практиці 
// Вісник Київського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка. – 
К., 2015. - № 1 (43). - 
С. 75-77.
14. Нова система 
валютного 
регулювання: 
критичні зауваження» 
// Вісник офіційно 
про податки. — К., 
2019. № 6 (1006), сс. 
7-9
15. «Рахунки за 
кордоном: нові 
можливості валютної 
реформи» // Вісник 
офіційно про податки. 
— К., 2019. № 12 
(1012), сс. 14–15
16. Валютні рахунки: 
використання 
резидентами і 
нерезидентами в 
Україні // Вісник 
офіційно про податки. 
— К., 2019. № 12 
(1012), сс. 14–15

Криволапов Б.М. брав 
участь в міжнародних 
науково-практичних 
конференціях, 
зокрема:
1.Актуальні проблеми 
міжнародних 
відносин: політичні, 
економічні, правові 
аспекти.23-24 жовтня 
2014 року. Львів 2014. 
С.96-99. Назва 
доповіді: «Сучасний 
стан та перспективи 
розвитку 
міжнародного 
приватного валютного 
права».
2. Геостратегічні 
пріоритети України в 
політичній, 



економічній, правовій 
та інформаційній 
сферах. – Київ. 2015. 
С.89-91. Назва 
доповіді: 
«Особливості 
застосування 
валютних обмежень в 
сучасному 
міжнародному праві».  
3. ІІІ Міжнародні 
читання пам’яті 
академіка І.Г. 
Побірченка. 
«Застосовуване право 
в міжнародному 
комерційному 
арбітражі. Практика 
застосування 
Віденської конвенції 
про договори 
міжнародної купівлі-
продажу товарів».
Назва доповіді: 
«Застосування 
іноземного валютного 
законодавства в 
сучасній арбітражній 
практиці».
4. Стратегічне 
позиціонування 
України в сучасному 
міжнародному 
просторі (Spumis). 
Київ , 2019. Назва 
доповіді: «Свобода 
руху капіталів в 
Україні в контексті 
валютної лібералізації 
2019 року»

167899 Черняк 
Юлія 
Валеріївна

доцент, 
Сумісництв
о

Інститут 
міжнародних 

відносин

Диплом 
магістра, 

Київський 
національний 

університет 
імені Тараса 

Шевченка, рік 
закінчення: 

2000, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство

10 Міжнародний 
цивільний 
процес

Черняк Ю.В. має 
понад вісімдесят 
наукових та 
навчально-
методичних 
публікацій, з них 
більше 70 наукових 
праць та публікацій з 
актуальних проблем 
приватного права, 
міжнародного 
цивільного процесу, 
цивільного 
судочинства, є 
співавтором 
постатейного науково-
практичного 
коментаря Цивільного 
кодексу України, 
коментаря Закону 
України «Про 
міжнародне приватне 
право», підручника з 
Міжнародного 
приватного права, 
посібника з 
Міжнародного 
цивільного процесу, з 
них: одноосібних 
монографій – 2; 
статей у наукових 
виданнях України – 
28; статей у 
зарубіжних фахових 
виданнях – 4; 
колективних 
монографій, 
підручників, 
посібників, науково-
практичних 



коментарів – 10; 
друкованих тез 
доповідей 
наук.конференцій – 
13; 
зокрема:
Черняк Ю.В. Інститут 
підсудності в 
міжнародному 
приватному праві 
країн Європейського 
Союзу та України: 
Монографія. - К.: 
Прецедент, 2008. - 276 
с.;
Черняк Ю.В. 
Уніфікація норм 
міжнародного 
цивільного процесу з 
розгляду сімейних 
спорів: Монографія. – 
Київ: Алерта, 2018. – 
388 с.;
Yuliya Chernyak. 
Problem of lis-pendens-
related actions and 
methods of its 
regulation in the 
legislation of ukraine: 
focus on family-law 
matters // harmonius: 
Journal of Legal and 
Social Studies in South 
East Europe, 2015. – P. 
15-27;
Yuliya Chernyak. 
Prorogation of 
jurisdiction in family-
law matters: analysis of 
current national 
legislation and 
international treaties of 
ukraine. - Mykolas 
Romeris University, 
2014. 
JURISPRUDENCE. 
2014, 21(4), p. 1101–
1116. 

З 11 листопада 2017 
року Черняк Ю.В. – 
суддя Касаційного 
цивільного суду у 
складі Верховного 
Суду України;
з 2020 року – суддя 
від України Гаазької 
мережі суддівської 
взаємодопомоги (The 
International Hague 
Network of Judges)

55353 Мицик 
Всеволод 
Всеволодови
ч

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Інститут 
міжнародних 

відносин

Диплом 
доктора наук 
ДД 004562, 

виданий 
15.12.2005, 

Диплом 
кандидата наук 

ЮP 002941, 
виданий 

29.05.1985, 
Атестат 

професора 
12ПP 005718, 

виданий 
30.10.2008

36 Міжнародно-
правові 
механізми 
захисту прав 
людини: теорія 
та практика

Всеволод Мицик 
автор та співавтор 
понад 120 наукових та  
навчально-
методичних 
публікацій,
з них: підручників 7, 
навчальних 
посібників – 1, 
монографій 9, 
особистих статей в 
фахових і науково-
метричних виданнях - 
76. Брав участь у 
більш ніж 85 
міжнародних і 
національних 
науково-практичних 
конференціях.



Мицик В.В. має 
наукові публікації з 
тематики 
міжнародного 
публічного права, 
зокрема:
1. International law in 
Ukrainian legal system. 
Становлення та 
розвиток науки 
європейського права в 
Україні, Одеса: Фенікс, 
2017. – С. 111-128.
2. Індивід (фізична 
особа) в 
міжнародному праві. 
Енциклопедія 
міжнародного права: у 
3 т./редкол.: 
Ю.С.Шемшученко, 
В.Н.Денісов та ін. Т. 2.  
Київ :  
Академперіодика, 
2017. – С. 516-521.
3.  Міжнародне право 
прав людини. 
Енциклопедія 
міжнародного права: у 
3 т./редкол.: 
Ю.С.Шемшученко, 
В.Н.Денісов та ін. Т. 3.  
Київ :   
Академперіодика, 
2019. – С. 142-147. 
4. Mitsik Vsevolod. 
Global cybersecurity 
culture in the 
international discourse: 
values and principles.
Вісник Національної 
академії керівних 
кадрів культури і 
мистецтв № 2’2019. Р. 
103 – 107.
UDK 341.1.8
ORCID 0000-0002-
7008-1577
5. Міжнародне 
публічне право: 
підручник: у 2 томах 
/[В.В. Мицик, М.В. 
Буроменський, О.В. 
Буткевич та ін.]; за 
ред. В.В. Мицика. Т. 1: 
Основи теорії. – 
Харків: Право, 2019; 
(2-ге видання, змінене 
2020).
Під науковим 
керівництвом Мицика 
В.В. захищено 10 
кандидатських 
дисертацій, 1 
дисертацію на 
здобуття ступеню 
доктора філософії, був 
науковим 
консультантом 4 
захистившихся 
докторів юридичних 
наук,
є науковим 
керівником 2  
аспірантів  та 
науковим 
консультантом 2 
докторантів.  
Виступав офіційним 
опонентом на 
захистах 
кандидатських та 



докторських 
дисертацій з тематики 
міжнародного 
публічного права – 8 
захистів в 2010-2021 
роках.
 Мицик В.В. здійснює 
керівництво науковою 
роботою студентів: є 
науковим керівником 
з написання і 
рецензування 
магістерських 
дипломних робіт.

358263 Гнатовський 
Микола 
Миколайови
ч

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Інститут 
міжнародних 

відносин

Диплом 
магістра, 

Київський 
університет 
імені Тараса 
Шевченка, 

Інститут 
міжнародних 
відносин, рік 
закінчення: 

1999, 
спеціальність: 

030402 
Міжнародне 

право, Диплом 
кандидата наук 

ДK 018557, 
виданий 

21.05.2003, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
026294, 
виданий 

20.01.2011

22 Міжнародне 
кримінальне 
право

Гнатовський М.М. має 
понад 25 наукових 
публікації з 
міжнародного 
кримінального права, 
зокрема:
1) Міжнародне 
публічне право : 
підручник : у 2 т. / 
[В.В. Мицик, М.В. 
Буроменський, О.В. 
Буткевич та ін.] ; за 
ред. В. В. Мицика. – 
Харків : Право,2019. – 
Т. 2 : Основні галузі. – 
2018. – 624 с. – Розділ 
9 «Міжнародне 
гуманітарне право», с  
256–287.
2) Міжнародне 
гуманітарне право у 
контексті дискусій про 
фрагментацію 
міжнародного права 
// Український 
часопис міжнародного 
права. — 2017. — № 
3/2017. — С. 18-23.
3) Міжнародне 
гуманітарне право. 
Посібник для юриста. 
Київ-Одеса : 
Українська 
гельсінська спілка з 
прав людини, Фенікс, 
2016. (у співавт.).
4) Гуманитарное 
право в 
международных 
судебных 
учреждениях: опасна 
ли 
институциональная 
фрагментация? / Н. Н. 
Гнатовский // 
Международное 
правосудие : Научный 
правовой журнал. – 
2012. – № 1(2). – С. 78 
– 87.
5) Международное 
гуманитарное право: 
насколько 
ограничены 
возможности 
международного 
правосудия? // 
Международное 
правосудие. – No. 2 
(6), 2013. - С. 65 – 73.
Гнатовський М.М. 
брав участь в 
міжнародних науково-
практичних 
конференціях, 
присвячених тематиці 
міжнародного 



гуманітарного права, 
що проводилися в 
Україні, Молдові, 
Білорусі, Німеччниі, 
Швейцарії, 
Узбекистані, 
Російській Федерації 
(до 2014 року) тошо.
Гнатовський М.М. є 
членом Міжвідомчої 
комісії з 
імплементації 
міжнародного 
гуманітарного права 
(з 2014 року). 
Гнатовський М.М. був 
науковим керівником 
кандидатської 
дисертацій Доді 
Коріни Валеріївни на 
тему «Розвиток 
міжнародно-правових 
норм, що стосуються 
збройних конфліктів 
неміжнародного 
характеру».
Гнатовський М.М. є 
визнаним 
Міжнародним 
Комітетом Червоного 
Хреста експертом з 
міжнародного 
гуманітарного права, 
про що свідчать, 
зокрема, його 
членство у 
редакційній колегії 
міжнародного 
наукового журналу з 
гуманітарного права 
та гуманітарної 
діяльності 
«International Review 
of the Red Cross” (2011-
2014), залучення його 
до рецензування 
нових коментарів 
МКЧХ до Першої та 
Третьої Женевських 
конвенцій 1949 р., 
підготовка ним на 
замовлення МКЧХ 
матеріалів з практики 
України для 
«Дослідження 
звичаєвого 
міжнародного 
гуманітарного права» 
та відповідної бази 
даних.
Гнатовський М.М. був 
суддею численних 
міжнародних 
конкурсів з 
міжнародного 
гуманітарного права, 
зокрема всесвітнього 
конкурсу імені Жана 
Пікте та регіонального 
конкурсу імені Федора 
Мартенса, виступав 
тренером 
студентських команд, 
що успішно брали 
участь в мут-кортах з 
міжнародного 
гуманітарного права.
Гнатовський М.М. 
входить до 
редакційних колегій 
наукових видань, 



присвячених 
питанням 
міжнародного 
публічного права та 
права міжнародних 
договорів: «Belarusian 
Yearbook of 
International Law» 
(«Білоруський 
щорічник 
міжнародного права», 
Мінськ, Республіка 
Білорусь), «Studii 
Juridice Universitare» 
(«Університетські 
юридичні студії», 
Кишинів, Республіка 
Молдова), 
«Український часопис 
міжнародного права», 
«Ukrainian Yearbook of 
International Law» 
(«Український 
щорічник 
міжнародного 
права»). 
Гнатовський М.М. є 
членом 
Європейського 
комітету із 
запобігання 
катуванням, 
нелюдському або 
такому, що принижує 
гідність, поводженню 
або покаранню (з 
2009 року), тричі 
обирався його 
президентом (2015–
2017, 2017–2019б 
2019–2021 рр.) – 
органу, який 
доповнює роботу 
Європейського суду з 
прав людини, 
спрямовану на 
забезпечення 
дотримання статті 3 
Європейської 
конвенції з прав 
людини. Він також є 
першим віце-
президентом 
Української асоціації 
міжнародного права 
та регулярно виступає 
у засобах масової 
інформації з тематики 
міжнародного права 
(приклади виступів на 
телебаченні, що 
розміщені в Інтернеті: 
https://www.youtube.c
om/watch?v=-
DUxY5Zd65c 
(телеканал Real Life), 
https://www.youtube.c
om/watch?
v=6yIh6N0OOzA 
(телеканал Еспресо), 
https://www.youtube.c
om/watch?
v=0nUDP3L--xY 
(Громадське 
телебачення); 
приклади виступів на 
радіо: 
https://hromadske.radi
o/publications/yaki-
naslidky-mozhut-
chekaty-na-rosiyu-



cherez-uv-yaznennya-
ukrayinskyh-moryakiv-
poyasnyuyut-yurysty-
mizhnarodnyky 
(Громадське радіо), 
https://hromadske.radi
o/publications/ce-
mozhe-zaynyaty-roky-
a-to-y-desyatylittya-
gnatovskyy-pro-
prytyagnennya-do-
vidpovidalnosti-
vynnyh-u-spravi-mh17 
(Громадське радіо)).

358904 Цірат 
Геннадій 
Артурович

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Інститут 
міжнародних 

відносин

Диплом 
доктора наук 
ДД 004568, 

виданий 
30.06.2015, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 008533, 
виданий 

08.11.2000, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
021999, 
виданий 

23.12.2008

23 Міжнародний 
комерційний 
арбітраж

Цірат Г.А. автор та 
співавтор 78 наукових 
та навчально-
методичних 
публікацій, з них: 
навчальних 
посібників – 2, 
монографій 7, в тому 
числі виданих в 
країнах ЄС - 5, статей в 
фахових і науко 
метричних виданнях - 
37. Загальна кількість 
доповідей на наукових 
конференціях, 
круглих столах – 10.
Має наукові публікації 
з тематики 
викладання 
дисциплін, зокрема: 
1) Цірат Г.А. 
Міжнародний 
комерційний арбітраж 
: Навч. посіб / Г.А. 
Цірат. – К. : Алерта, 
2019. – 410 с. 
2) Цірат Г.А. 
Арбітражна угода: 
умови дійсності, 
правові наслідки та 
забезпечення її 
виконання / Г.А. Цірат 
// Нариси з питань 
міжнародного 
приватного права. 
Вип. 5 / за ред. 
Калакури В.Я. Київ : 
Алерта, 2019. – С. 161-
171.
3) Цірат Г. А. 
Конвенція про 
визнання та 
виконання іноземних 
судових рішень у 
цивільних та 
комерційних справах: 
новий внесок Гаазької 
конференцією з 
міжнародного 
приватного права в 
уніфікацію 
міжнародного 
цивільного процесу / 
Г. А. Цірат // 
Український часопис 
міжнародного права - 
3/2020. – С. 105-112
4) Цірат Г. А. 
Міжнародний 
цивільний процес: 
шляхи реформування 
у сучасних умовах / Г. 
А. Цірат // Право 
України. – 6/2020. – 
С. 166-186 
Під науковим 



керівництвом Цірат Г. 
А. протягом 2017-2021 
р.р. були виконані та 
захищені дисертаційні 
дослідження 
Кривецької О.В. на 
тему: "Регулювання 
множинних 
проваджень у спорах 
між іноземним 
інвестором та 
державою" 
Спеціальність: 
12.00.03. Цивільне 
право та цивільний 
процес; сімейне право; 
міжнародне приватне 
право. Дисертація 
захищена 09.12.2019 
та Білої (Дев'яткиної) 
М.С. на тему: 
«Державні суди та 
міжнародний 
комерційний 
арбітраж: 
процесуальні форми 
контролю та сприяння 
(в контексті 
прийняття 
забезпечувальних 
заходів)» 
Спеціальність: 293 – 
Міжнародне право, на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
філософії. Дисертація 
захищена 02.03.2021

358457 Скринька 
Дмитро 
Васильович

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Інститут 
міжнародних 

відносин

Диплом 
бакалавра, 
Київський 

університет 
імені Тараса 
Шевченка, 

Інститут 
міжнародних 
відносин, рік 
закінчення: 

1998, 
спеціальність: 

030401 
Міжнародні 
відносини, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 024134, 
виданий 

09.06.2004, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
031879, 
виданий 

26.09.2012

21 Міжнародне 
інвестиційне 
право

Скринька Д.В. має 
наукові публікації з 
тематики 
міжнародного 
інвестиційного права, 
зокрема:
Закон України про 
прийняття Україною 
Протоколу про 
внесення змін до 
Угоди ТРІПС і 
законодавство 
України з питань 
примусового 
ліцензування 
винаходів в 
фармацевтичній 
галузі. Український 
часопис міжнародного 
права, №1, 2016. с. 
127-130, Фахове 
видання.
Значення Генеральної 
угоди про торгівлю 
послугами для 
державного 
регулювання торгівлі 
фінансовими 
послугами. 
Український часопис 
міжнародного права, 
№1, 2015. с. 104-108. 
Фахове видання
Становлення і 
розвиток принципу 
найбільшого 
сприяння в 
міжнародному 
економічному праві.  
Український часопис 
міжнародного права, 
№3, 2015. с. 60-63.
Historical Development 



of the Concept of Non-
Violation Complaints In 
International Economic 
Law. Актуальні 
проблеми 
міжнародних 
відносин, Випуск 138, 
2019, с. 135-143.
Міжнародне публічне 
право: підручник : у 2 
т. / [В.В.Мицик, 
М.В.Буроменський, 
О.В.Буткевич та ін.] ; 
за ред. В.В.Мицика. 
Розділ «Міжнародна 
правосвідомість та 
міжнародний 
правотворчий процес» 
(с.245-263), Розділ 
«Міжнародне 
економічне право» (с. 
484-512), підрозділ 
«Тенденції розвитку 
системи 
міжнародного права» 
(с.140-143). Харків: 
Право, 2019. Т. 1: 
Основи теорії. – 2019. 
– 416 с. Т. 2: Основні 
галузі. – 2018. – 624 с.
Розділ «Угода про 
асоціацію з ЄС та 
перспективи 
поліпшення ділового 
клімату в Україні». 
Монографія 
«Українська 
революція гідності, 
агресія РФ і 
міжнародне право», 
с.147-154. - К.: К.І.С., 
2014
Скринька Д.В. бере 
участь в міжнародних 
науково-практичних 
конференціях, 
присвячених тематиці 
міжнародного 
інвестиційного права, 
зокрема:
• Науково-
практичний семінар з 
питань винесення 
судових рішень у 
фінансових спорах, 
м.Київ, 13 - 14 
листопада 2018 р.
• Науково-
практичний семінар з 
адміністративного 
перегляду рішень про 
державні закупівлі в 
Україні, м. Київ, 28-29 
березня 2019 р.
• Науково-
практичний семінар з 
розвитку 
законодавства у сфері 
авторського права і 
суміжних прав, м. 
Київ, 12-13 вересня 
2019 р.

156507 Яковенко 
Наталя 
Леонідівна

професор, 
Основне 
місце 
роботи

Інститут 
міжнародних 

відносин

Диплом 
доктора наук 
ДД 004944, 

виданий 
13.04.2006, 

Атестат 
професора 

12ПP 007173, 

39 Дипломатични
й протокол та 
етикет

Яковенко Н.Л. має 
понад 200 наукових та 
науково-методичних 
публікацій за фаховим 
спрямуванням, 
зокрема:

Яковенко Н.Л. 



виданий 
01.07.2011

Гастрономічна 
дипломатія у 
міжнародних 
відносинах // 
Зовнішні справи. – 
2020. – № 11-12. – С. 
29–37.

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням) : навч. 
посіб. / Андрєєва Т. 
М., Іванова О. В., 
Яковенко Н. Л. – К. : 
Прінт-сервіс, 2013. – 
428 с.  

Яковенко Н.Л., 
Піскорська Г.А. Росія і 
Європа в пошуках 
балансу між жорсткою 
та м’якою силою в 
контексті гібридної 
війни // Українсько-
польські відносини в 
умовах гібридних 
загроз безпеці: 
Монографія / [В. 
Балюк, М. Дорошко, 
В. Копійка та ін.]; 
наук. ред. В. Балюк, 
М. Дорошко. – Київ : 
Ніка-Центр;  Люблін : 
Вид-во УКМС, 2019. – 
280 с. – С. 204–215. 

Яковенко Н.Л. 
Історико-культурний 
туризм як інструмент 
м’якої сили в політиці 
держав // Історико-
культурний туризм: 
український та 
світовий досвід: зб. 
мат-лів Міжн. наук. 
конф. (Київ, 5 квітня 
2019 р. / Редкол.: О.П. 
Реєнт (голова), О.П. 
Капелюшний, І.К. 
Патриляк, О.П. 
Гончаров, Н.В. Терес. 
– К.: Фоліант, 2019. – 
С. 71–75. 

Яковенко Н.Л. До 
питання щодо англо-
саксонського коріння 
київських князів // Зб. 
мат-лів Міжнародної 
науково-практичної 
конф. «Треті 
києвознавчі читання: 
історія та 
етнокультура»  (Київ, 
27 березня 2020 р. / 
Редкол.: О.П. Реєнт 
(голова), О.П. 
Капелюшний, І.К. 
Патриляк, О.П. 
Гончаров, Н.В. Терес. 
– К.: Фоліант, 2019. – 
С. 61–65. 

Яковенко Н.Л. 
Етнически измерения 
в културната дейност 
на украинските 
дипломатически 
представителства зад 
граница // Насоки в 
академичното 



изследоване и 
преподаване по 
етнология и 
антропология. – 
София : 
Университетско 
издателство «Св. 
Климент Охридски», 
2018. – С. 211–220. 

Яковенко Н.Л. Росія і 
Європа в пошуках 
балансу між жорсткою 
та м’якою силою в 
контексті гібридної 
війни (в спвавторстві з 
Піскорською Г.А.) // 
Українсько-польські 
відносини в умовах 
гібридних загроз 
безпеці: Монографія / 
[В. Балюк, М. 
Дорошко, В. Копійка 
та ін.]; наук. ред. В. 
Балюк, М. Дорошко. – 
Київ : Ніка-Центр;  
Люблін : Вид-во 
УКМС, 2019. – 280 с. – 
С. 204–215. 

Яковенко Н.Л. Роль 
Києва у формуванні та 
розвитку української 
дипломатії // Другі 
києвознавчі читання : 
історія та 
етнокультура. До 100-
річчя Української 
революції 1917–1921 
рр. : зб. матеріалів 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (Київ, 29 
березня 2017 р.) / 
Редкол. : О. П. Реєнт 
(голова), В. П. 
Капелюшний, І. К. 
Патриляк та ін. – К. : 
Фоліант, 2017. – С. 
296–300. 

Yakovenko N. Ethnic 
dimension in cultural 
activities of Ukraine’s 
diplomatic 
representations abroad 
// Theory and practice 
of social, economic and 
technological changes : 
monograph. – Prague : 
Nemoros s.r.o., 2018. – 
P. 148–156. 

Яковенко Н.Л. 
Информационно-
коммуникационная 
стратегия 
продвижения 
культурного имиджа 
страны 
диппредставительства
ми // Национальные 
культуры в 
межкультурной 
коммуникации : сб. 
науч. статей. – Ч. 1. 
Социально-
исторические и 
психолого-
педагогические 
аспекты 



межкультурного 
взаимодействия. – 
Минск : Колоград, 
2016. – С. 509–522. 

Yakovenko N. Ukraine’s 
“Soft Power” Diplomacy 
// Warsaw East 
European Conference 
2017 “East-Central 
Europe vis-à-vis Global 
Challenges”. Abstracts. 
– Warsaw, 2017. – P. 
27. 

     Яковенко Н.Л.  є 
організатором та 
співорганізатором 
регулярних 
навчальних та 
наукових заходів, на 
які запрошуються 
здобувачі вищої 
освіти, зокрема: 
- лекції-практикуми в 
рамках спеціалізації 
кафедри для студентів 
в Представництві 
НАТО в Україні (вул. 
Сікорського, 4-Л) та 
зустріч з Директором 
Центру інформації та 
документації НАТО в 
Україні;
- в рамках 
спеціалізації кафедри 
– лекції-практикуми 
для студентів у 
Координатора 
проектів ОБСЄ в 
Україні (вул. 
Стрілецька, 16); 
- в рамках 
спеціалізації кафедри  
– лекції-практикуми 
для студентів в 
Представництві Ради 
Європи в Україні (вул. 
Іллінська, 8) та зустріч 
з представником 
Генерального 
секретаря РЄ з 
координації програм 
співробітництва; 
- участь в діяльності 
«Школи молодого 
українського 
дипломата» 
(Соціально-освітній 
проект). 

44923 Руденко 
Ольга 
Валентинівн
а

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Філософський 
факультет

Диплом 
кандидата наук 

ДK 024484, 
виданий 

30.06.2004, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
023259, 
виданий 

17.06.2010

17 Методологія та 
організація 
наукових 
досліджень з 
теорії та 
практики 
міжнародного 
права

Руденко О.В. має 
наукові публікації із 
зазначеної тематики, 
зокрема:
1. Методологія та 
організація наукових 
досліджень. Посібник 
для студентів 
магістратури усіх 
спеціальностей/ За 
ред. Добронравова .С. 
(1 частина), Руденко 
О.В. (2 частина). – К.:  
ВПЦ «Київський 
університет», 2018 – 
607 с.
Науковий редактор та 
співавтор.
2. Methodological role 
of philosophy in 



scientific research// 
Ukraine – EU. 
Innovations in 
Education, Technology, 
Business and Law : 
collection of 
international scientific 
papers . – Chernihiv : 
CNUT, 2018. – Р. 381-
382.
3. Postnonclassical 
science – vs – 
postmodernism. - 
Scientific achievements 
of modern society. -
Cognum Publishing 
House, Liverpool, 
United Kingdom. 2019. 
- P. 655-660.
4. Appointment of 
Methodologists 
Scientific 
Researches//Internatio
nal Scientific 
Conference "The Days 
of Science of the Faculty 
of Philosophy – 2019", 
April 23-24, 2019: 
[Abstracts] / Ed.board: 
A.Konverskyi [and 
other]. – Kyiv: 
Publishing center "Kyiv 
University", 2019.  – 
р.52.
5. Correlation of 
postmodernism and 
modern 
science//International 
Scientific Conference 
"The Days of Science of 
the Faculty of 
Philosophy – 2020", 
April 22-23, 2020: 
[Abstracts] / Ed.board: 
A.Konverskyi [and 
other]. – Kyiv: 
Publishing center "Kyiv 
University", 2020. – 
р.59-60.
6. Виклики сучасного 
філософського знання 
//Сучасні аспекти 
науки: VI –ий том 
колективної 
монографії. – Київ, 
Братислава. 2021, с. 
142-160.

187875 Медведєва 
Марина 
Олександрів
на

професор, 
Основне 
місце 
роботи

Інститут 
міжнародних 

відносин

Диплом 
магістра, 

Київський 
національний 

університет 
імені Тараса 
Шевченка, 

Інститут 
міжнародних 
відносин, рік 
закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

030402 
Міжнародне 

право, Диплом 
доктора наук 
ДД 002441, 

виданий 
10.10.2013, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 030447, 

18 Методологія та 
організація 
наукових 
досліджень з 
теорії та 
практики 
міжнародного 
права

Медведєва М.О. автор 
та співавтор 172 
наукових та  
навчально-
методичних 
публікацій, з них: 
підручників – 6, 
монографій – 12, в 
тому числі видана в 
США – 1, статей у 
фахових і 
наукометричних 
виданнях – 70. 
Загальна кількість 
доповідей на наукових 
конференціях, 
круглих столах – 37.

Медведєва М.О. має 
наукові публікації з 
тематики методології 
та організації 
наукових досліджень:



виданий 
15.12.2005, 

Атестат 
професора AП 

001183, 
виданий 

15.10.2019

1. Medvedieva M. 
International protection 
of the right to science 
within the research 
methodology 
framework. Права та 
обов’язки людини у 
сучасному світі: 
матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. Одеса, 
Україна, 13–14 
листопада 2020 р.). 
Одеса: ГО 
«Причорноморська 
фундація права», 
2020. С. 50-53.
2. Медведєва М.О. 
Математичні моделі в 
міжнародному праві. I 
International Science 
Conference on 
Multidisciplinary 
Research (Berlin, 
Germany, January 19-
21, 2021). Р. 384-386.
3. Медведєва М.О. 
Scientific Research: 
Overview of Some 
Urgent Issues from 
National and 
International Law 
Perspectives (подано 
до друку в журнал 
“Актуальні проблеми 
міжнародних 
відносин”).

Медведєва М.О. 
опублікувала 4 статті у 
співавторстві в 
журналах, що входять 
до наукометричної 
бази SCOPUS, а також 
є співавтором 1 
закордонної 
монографії, що 
індесується в цій базі. 
Медведєва М.О. є 
членом редакційних 
колегій фахових 
журналів (категорія 
“Б”) “Український 
часопис міжнародного 
права”, “Актуальні 
проблеми 
міжнародних 
відносин” та “Часопис 
Київського 
університету права”.

Медведєва М.О. є 
членом 
спеціалізованих 
вчених рад Д 26.001.10 
Київського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка та К 
26.008.04 
Національного 
університету “Києво-
Могилянська 
академія”. Була 
головою 2 
спеціалізованих 
вчених рад по захисту 
дисертацій, поданих 
на здобуття ступеня 
доктора філософії з 



галузі знань 29 
«Міжнародні 
відносини» за 
спеціальністю 293 
«Міжнародне право». 
Під керівництвом 
Медведєвої М.О. 
захищено 1 
дисертацію на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
юридичних наук 
(спеціальність 12.00.11 
– міжнародне право, 
2018 рік) та 1 
дисертацію на 
здобуття наукового 
ступеню доктора 
філософії 
(спеціальність 293 – 
міжнародне право, 
2020 рік). Керує 
підготовкою 1 
аспіранта з відривом 
від виробництва. За 
період 2016-2021 
років Медведєва М.О. 
виступала офіційним 
опонентом на 
захистах дисертацій, 
поданих на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата (2) та 
доктора (3) 
юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.11 
– міжнародне право. 

Медведєва М.О. є 
членом Науково-
методичної ради ГО 
“Рух за життя та 
гідність людини”, а 
також членом 
Конкурсної комісії 
Інституту 
міжнародних відносин 
зі спеціальності 
“Міжнародне право”, 
відповідальної за 
проведення І етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт у 2018-
2020 роках.

379486 Григорова 
Олена 
Вілієнтівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Інститут 
міжнародних 

відносин

Диплом 
кандидата наук 

ДK 010071, 
виданий 

11.04.2001, 
Атестат 

доцента ДЦ 
007879, 
виданий 

19.06.2003

23 Практикум 
перекладу

Григорова О.В. автор 
та співавтор понад 150 
наукових та  
навчально-
методичних 
публікацій,
з них:  навчальних 
посібників – 12,   
статей в фахових і 
науко метричних 
виданнях -15. 
Загальна кількість 
доповідей на наукових 
конференціях, 
круглих столах  – 12
Це, зокрема: 
Deutsch für Anfänger/-
Innen. Навч. посібник 
з нім. мови. Канів: 
«Склянка Часу * 
Zeitglas», 2014. 194 с. 
(у співавт.)
Deutsch für 
Anfänger/Innen. Teil II. 
Навчальний посібник 
з німецької мови. 



Канів: «Cклянка 
часу*Zeitglas», 2017. 
162 с. (у співавт.)
Meine Hauslektüre: Der 
Richter und sein 
Henker (Nach F. 
Dürrenmatt). Навч. 
посібник з нім. мови. 
Видання третє, 
виправлене і 
доповнене. Канів: 
«Склянка Часу * 
Zeitglas», 2018. 230 с. 
(у співавт.)
Deutsch für Anfänger/-
Innen. Навч. посібник 
з нім. мови. 2-ге 
видання. Канів: вид. 
«Склянка Часу * 
Zeitglas», 2019. 236 с. 
(у співавт.)
Deutsch für 
Anfänger/Innen. Teil II. 
Навчальний посібник 
з німецької мови. 
Видання 2-ге, 
виправлене і 
доповнене. Канів: вид. 
«Склянка Часу * 
Zeitglas», 2020. 249 с. 
(у співавт.)
Deutsch als zweite 
Fremdsprache. 
Навчальний посібник 
з німецької мови. 
Канів: вид. «Склянка 
Часу * Zeitglas», 2020.  
336 с. (у співавт.)

381284 Стоянова 
Інна 
Дмитрівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Інститут 
міжнародних 

відносин

Диплом 
кандидата наук 

ДK 060055, 
виданий 

26.05.2010, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
033436, 
виданий 

25.01.2013

7 Практикум 
перекладу

Стоянова І.Д. автор та 
співавтор 54 наукових 
та навчально-
методичних праць. 
наукових та 
навчально-
методичних 
публікацій,
з них: навчально-
методичних 
посібників – 6, 
монографій - 2, одну з 
яких видано за 
кордоном, статей в 
фахових і науко 
метричних виданнях 
– 46. Загальна 
кількість доповідей на 
наукових 
конференціях, 
круглих столах – 29.
Стоянова І.Д має 
наукові публікації з 
тематики, зокрема:
1. Стоянова І.Д 
Дослідження 
антиутопії  як 
специфічної 
художньої форми XX 
століття. // : 
Гуманітарна освіта в 
технічних вищих 
навчальних закладах: 
зб. наук. праць. – К.: 
Університет 
«Україна», 2016. – 
Вип. 34. – С  136-145. 
2.Stoyanova I. The 
Person’s disharmonious 
image of the world in 
the discourse of anti-
utopia.



// : Збірник наукових 
праць. Стиль і 
переклад. – Київ : 
КНУ ім. Т. Шевченка, 
2016.  -  Вип. 1(3). – С. 
162-174. 
3. Стоянова І.Д. 
Концептуальная 
метафора как средство 
вербализации 
концепта Государство 
в дискурсе антиутопии 
(сопоставительный 
аспект). // : 
Гуманитарные науки. 
Известия Гомельского 
государственного 
университета имени 
Франциска Скорины. 
– Гомель:  ГГУ им. Ф. 
Скорины, 2017.  - Вып. 
1 (100). – С. 118-123.
4. Концепт STATE у 
романі Дж. Орвелла 
«1984»: специфіка 
мовної об’єктивації в 
оригіналі та 
перекладі. Науковий 
вісник міжнародного 
гуманітарного 
університету. Серія: 
Філологія. Збірник 
наукових праць, Вип. 
46. том 3. м. Одеса. 
2020. С. 169-175.
5. Intercultural 
Communicative 
Interaction. Translation 
Concepts. Monograph.
Vega Press, Silicon 
Valley. California. 2019. 
P. 170-251.

358557 Кориневич 
Антон 
Олександров
ич

доцент, 
Сумісництв
о

Інститут 
міжнародних 

відносин

Диплом 
бакалавра, 
Київський 

національний 
університет 
імені Тараса 

Шевченка, рік 
закінчення: 

2007, 
спеціальність: 

030401 
Міжнародні 
відносини, 

Диплом 
магістра, 

Київський 
національний 

університет 
імені Тараса 

Шевченка, рік 
закінчення: 

2009, 
спеціальність: 

030402 
Мiжнародне 

право, Диплом 
кандидата наук 

ДK 065867, 
виданий 

31.05.2011, 
Атестат 

доцента AД 
001555, 
виданий 

18.12.2018

12 Міжнародне 
гуманітарне 
право

Кориневич А.О. автор 
та співавтор 88 
наукових та  
навчально-
методичних 
публікацій, з них: 
навчальних та 
науково-практичних 
посібники – 4, 
монографій – 4, 
статей у фахових і 
наукометричних 
виданнях – 41. 
Загальна кількість 
доповідей на наукових 
конференціях, 
круглих столах – 22.
Кориневич А.О. має 
наукові публікації з 
тематики 
міжнародного 
гуманітарного права, 
зокрема:
1. А. Кориневич. 
Кибервойна как 
новый вызов для 
международного 
гуманитарного права. 
Studii Juridice 
Universitare 21 (1-2), 
2013. С. 20-30.
2. Задорожній О., 
Кориневич А., Кучер 
О. Правомірність 
залучення 
добровольчих загонів 
та формувань до 
збройної боротьби 



проти іноземної 
агресії. Український 
часопис міжнародного 
права. К., 2014. № 1-2. 
С. 23 – 27.
3. А. О. Кориневич. 
Кваліфікація ситуації 
в Автономній 
Республіці Крим, 
Донецькій та 
Луганській області з 
точки зору 
міжнародного 
гуманітарного права. 
Актуальні проблеми 
політики, 2014. С. 89-
97
4. А Задорожний. А 
Кориневич. Е Кучер. 
Юридическая 
квалификация статуса 
иностранных 
граждан, засланных в 
Украину для оказания 
помощи 
сепаратистам. Jurnalul 
juridic national: teorie 
şi practică 7 (3), 2014. 
С. 238-241
5. А. Кориневич. 
Міжнародно-правове 
регулювання захисту 
прав дитини під час 
збройних конфліктів 
Український часопис 
міжнародного права. 
К., 2015. № 3. С. 10 - 
18.
6. О. В. Будз, А. В. 
Казанська, А. О. 
Кориневич. Сучасне 
міжнародно-правове 
співробітництво в 
боротьбі з піратством. 
Альманах 
міжнародного права. 
2015. Вип. 8. С. 97-107.
7. Кориневич А. О. 
Право війни на морі: 
сучасне врегулювання. 
Збірник наукових 
праць Науково-
дослідного центру 
Збройних Сил 
України «Державний 
океанаріум». Одеса: 
Фенікс, 2017. С. 59-72.
8. A. Korynevych. Paths 
of legal perspective of 
the soft law concept 
within international 
and european union 
law. Herald National 
Academy of Managerial 
Staff of Culture and 
Arts. 2018. - №2(2)
Кориневич А.О. брав 
участь в міжнародних 
науково-практичних 
конференціях, 
присвячених тематиці 
міжнародного 
гуманітарного права, 
зокрема:
9. А. О. Кориневич. 
Правове регулювання 
гарантування 
міжнародної 
енергетичної безпеки 
під час збройних 
конфліктів. Матер. 



міжн. наук.-теор. 
конф. (Київ, 2010).
10. Кориневич А. О. 
Розслідування 
найбільш тяжких 
злочинів, скоєних під 
час окупації Криму та 
збройного конфлікту 
на Донбасі, як 
пріоритет для 
правової системи 
України. 
Геостратегічні 
пріоритети України в 
політичній, 
економічній, правовій 
та інформаційній 
сферах. Матер. міжн. 
наук.-теор. конф. 
(Київ, 19 жовтня 2017 
р.) Одеса: Фенікс, 
2017. 207 с.
Кориневич А.О. є 
автором навчального 
посібника 
Застосування 
міжнародного 
гуманітарного права 
до збройного 
конфлікту на 
території України : 
навч. посіб.; 
Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка. 
Одеса: Фенікс, 2015.
Кориневич А.О. є 
співавтором 
монографії Liber 
Amicorum до 60-річчя 
проф. М.В. 
Буроменського : 
моногр. / авт.кол.; за 
ред. В.М. Репецького 
та В.В. Гутника.  
Львів; Одеса : Фенікс, 
2017. 564 с.
Кориневич А.О. 
здійснював наукове 
керівництво 
здобувачами 
наукового ступеня 
доктора філософії з 
права – 2 осіб.

145015 Забара Ігор 
Миколайови
ч

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Інститут 
міжнародних 

відносин

Диплом 
магістра, 

Київський 
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Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
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результати 
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відповідає 
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му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 
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Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН
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практика

Практична підготовка, що 
передбачає виконання 
доручень керівника 
практики від бази практики 
та керівника практики від 
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щоденника практики та 
робочих записів під час 
проходження практики; 
збір, аналіз та підготовка 
звітних документів; 
презентація результатів 
проходження практики

Диференційований залік, 
заснований на оцінюванні 
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проходження практики, 
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Формулювання теми 
випускної кваліфікаційної 
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затвердження кафедрою 
міжнародного права; 
затвердження наукового 
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написання магістерської 
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узагальнення 
інформаційного матеріалу і 
написання тексту роботи; 
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виконання завдань 
модульної контрольної 
роботи
Для семінарів : обговорення 
тем, презентація промов на 
задану проблематику, 
вирішення case study, 
дискусія під час 
семінарських занять, 
надання відповідей на 
додаткові запитання 
Для самостійних робіт: 
самостійна робота з 
науковою та навчально-
методичною літературою 

Для семінарів : оцінювання 
усних відповідей на наперед 
відомі питання, виступів під 
час дискусій, промов, 
оцінювання участі у 
вирішенні case study, на 
семінарському занятті 
Для самостійних робіт: 
перевірка виконання 
самостійної роботи
Загалом по дисципліні: 
модульні контрольні роботи, 
іспит



відповідному рівні для виконання письмових 
завдань

Науково-виробнича 
практика

Практична підготовка, що 
передбачає виконання 
доручень керівника 
практики від бази практики 
та керівника практики від 
кафедри; ведення 
щоденника практики та 
робочих записів під час 
проходження практики; 
збір, аналіз та підготовка 
звітних документів; 
презентація результатів 
проходження практики

Диференційований залік, 
заснований на оцінюванні 
звіту, відгука 
(характеристики) з місця 
проходження практики, 
щоденника практики

Виконання 
магістерської роботи

Формулювання теми 
випускної кваліфікаційної 
роботи із врахуванням 
тематичних напрямків 
досліджень та її 
затвердження кафедрою 
міжнародного права; 
затвердження наукового 
керівника; складення 
календарного графіку 
написання магістерської 
роботи та його погодження з 
науковим керівником; 
написання та погодження 
плану магістерської роботи; 
пошук, аналіз і 
узагальнення 
інформаційного матеріалу і 
написання тексту роботи; 
надсилання науковому 
керівнику тексту роботи (за 
погодженням, пунктами, 
розділами або весь текст 
роботи) і врахування його/її 
зауважень; остаточне 
оформлення магістерської 
роботи і здача її на кафедру

Публічний захист 
магістерської роботи

ПРН 10. Готувати 
проекти 
міжнародних 
договорів та актів 
національного 
законодавства, 
надавати 
пропозиції з 
приведення норм 
вітчизняного 
законодавства у 
відповідність до 
норм міжнародного 
права

Міжнародно-правові 
механізми захисту 
прав людини: теорія 
та практика

Для лекцій: пояснення 
нового матеріалу на лекціях, 
в тому числі з 
використанням презентацій,  
виконання завдань 
модульної контрольної 
роботи
Для семінарів : обговорення 
тем, презентація промов на 
задану проблематику, 
вирішення case study, 
дискусія під час 
семінарських занять, 
надання відповідей на 
додаткові запитання 
Для самостійних робіт: 
самостійна робота з 
науковою та навчально-
методичною літературою 
для виконання письмових 
завдань

Для семінарів : оцінювання 
усних відповідей на наперед 
відомі питання, виступів під 
час дискусій, промов, 
оцінювання участі у 
вирішенні case study, на 
семінарському занятті 
Для самостійних робіт: 
перевірка виконання 
самостійної роботи
Загалом по дисципліні: 
модульні контрольні роботи, 
іспит

Право Світової 
організації торгівлі

Для лекцій: пояснення 
нового матеріалу на лекціях, 
в тому числі з 
використанням презентацій,  
виконання завдань 
модульної контрольної 
роботи
Для семінарів : обговорення 
тем, презентація промов на 
задану проблематику, 
вирішення case study, 
дискусія під час 
семінарських занять, 
надання відповідей на 

Для семінарів : оцінювання 
усних відповідей на наперед 
відомі питання, виступів під 
час дискусій, промов, 
оцінювання участі у 
вирішенні case study, на 
семінарському занятті 
Для самостійних робіт: 
перевірка виконання 
самостійної роботи
Загалом по дисципліні: 
модульні контрольні роботи, 
іспит



додаткові запитання 
Для самостійних робіт: 
самостійна робота з 
науковою та навчально-
методичною літературою 
для виконання письмових 
завдань

Міжнародне 
гуманітарне право

Для лекцій: пояснення 
нового матеріалу на лекціях, 
в тому числі з 
використанням презентацій,  
виконання завдань 
модульної контрольної 
роботи
Для семінарів : обговорення 
тем, презентація промов на 
задану проблематику, 
вирішення case study, 
дискусія під час 
семінарських занять, 
надання відповідей на 
додаткові запитання 
Для самостійних робіт: 
самостійна робота з 
науковою та навчально-
методичною літературою 
для виконання письмових 
завдань

Для семінарів : оцінювання 
усних відповідей на наперед 
відомі питання, виступів під 
час дискусій, промов, 
оцінювання участі у 
вирішенні case study, на 
семінарському занятті 
Для самостійних робіт: 
перевірка виконання 
самостійної роботи
Загалом по дисципліні: 
модульні контрольні роботи, 
іспит

Міжнародне 
інвестиційне право

Для лекцій: пояснення 
нового матеріалу на лекціях, 
в тому числі з 
використанням презентацій,  
виконання завдань 
модульної контрольної 
роботи
Для семінарів : обговорення 
тем, презентація промов на 
задану проблематику, 
вирішення case study, 
дискусія під час 
семінарських занять, 
надання відповідей на 
додаткові запитання 
Для самостійних робіт: 
самостійна робота з 
науковою та навчально-
методичною літературою 
для виконання письмових 
завдань

Для семінарів : оцінювання 
усних відповідей на наперед 
відомі питання, виступів під 
час дискусій, промов, 
оцінювання участі у 
вирішенні case study, на 
семінарському занятті 
Для самостійних робіт: 
перевірка виконання 
самостійної роботи
Загалом по дисципліні: 
модульні контрольні роботи, 
іспит

Міжнародне митне 
право

Для лекцій: пояснення 
нового матеріалу на лекціях, 
в тому числі з 
використанням презентацій,  
виконання завдань 
модульної контрольної 
роботи
Для семінарів : обговорення 
тем, презентація промов на 
задану проблематику, 
вирішення case study, 
дискусія під час 
семінарських занять, 
надання відповідей на 
додаткові запитання 
Для самостійних робіт: 
самостійна робота з 
науковою та навчально-
методичною літературою 
для виконання письмових 
завдань

Для семінарів : оцінювання 
усних відповідей на наперед 
відомі питання, виступів під 
час дискусій, промов, 
оцінювання участі у 
вирішенні case study, на 
семінарському занятті 
Для самостійних робіт: 
перевірка виконання 
самостійної роботи
Загалом по дисципліні: 
модульні контрольні роботи, 
залік

Міжнародне 
кримінальне право

Для лекцій: пояснення 
нового матеріалу на лекціях, 
в тому числі з 
використанням презентацій,  
виконання завдань 
модульної контрольної 
роботи

Для семінарів : оцінювання 
усних відповідей на наперед 
відомі питання, виступів під 
час дискусій, промов, 
оцінювання участі у 
вирішенні case study, на 
семінарському занятті 



Для семінарів : обговорення 
тем, презентація промов на 
задану проблематику, 
вирішення case study, 
дискусія під час 
семінарських занять, 
надання відповідей на 
додаткові запитання 
Для самостійних робіт: 
самостійна робота з 
науковою та навчально-
методичною літературою 
для виконання письмових 
завдань

Для самостійних робіт: 
перевірка виконання 
самостійної роботи
Загалом по дисципліні: 
модульні контрольні роботи, 
іспит

Міжнародне валютне 
та банківське право

Для лекцій: пояснення 
нового матеріалу на лекціях, 
в тому числі з 
використанням презентацій,  
виконання завдань 
модульної контрольної 
роботи
Для семінарів : обговорення 
тем, презентація промов на 
задану проблематику, 
вирішення case study, 
дискусія під час 
семінарських занять, 
надання відповідей на 
додаткові запитання 
Для самостійних робіт: 
самостійна робота з 
науковою та навчально-
методичною літературою 
для виконання письмових 
завдань

Для семінарів : оцінювання 
усних відповідей на наперед 
відомі питання, виступів під 
час дискусій, промов, 
оцінювання участі у 
вирішенні case study, на 
семінарському занятті 
Для самостійних робіт: 
перевірка виконання 
самостійної роботи
Загалом по дисципліні: 
модульні контрольні роботи, 
залік

ПРН 9. 
Усвідомлювати 
механізм та 
наслідки 
впровадження норм 
міжнародних 
договорів, актів 
міжнародних 
міжурядових 
організацій, рішень 
міжнародних судів 
у національний 
правопорядок

Право Світової 
організації торгівлі

Для лекцій: пояснення 
нового матеріалу на лекціях, 
в тому числі з 
використанням презентацій,  
виконання завдань 
модульної контрольної 
роботи
Для семінарів : обговорення 
тем, презентація промов на 
задану проблематику, 
вирішення case study, 
дискусія під час 
семінарських занять, 
надання відповідей на 
додаткові запитання 
Для самостійних робіт: 
самостійна робота з 
науковою та навчально-
методичною літературою 
для виконання письмових 
завдань

Для семінарів : оцінювання 
усних відповідей на наперед 
відомі питання, виступів під 
час дискусій, промов, 
оцінювання участі у 
вирішенні case study, на 
семінарському занятті 
Для самостійних робіт: 
перевірка виконання 
самостійної роботи
Загалом по дисципліні: 
модульні контрольні роботи, 
іспит

Міжнародно-правові 
механізми захисту 
прав людини: теорія 
та практика

Для лекцій: пояснення 
нового матеріалу на лекціях, 
в тому числі з 
використанням презентацій,  
виконання завдань 
модульної контрольної 
роботи
Для семінарів : обговорення 
тем, презентація промов на 
задану проблематику, 
вирішення case study, 
дискусія під час 
семінарських занять, 
надання відповідей на 
додаткові запитання 
Для самостійних робіт: 
самостійна робота з 
науковою та навчально-
методичною літературою 
для виконання письмових 
завдань

Для семінарів : оцінювання 
усних відповідей на наперед 
відомі питання, виступів під 
час дискусій, промов, 
оцінювання участі у 
вирішенні case study, на 
семінарському занятті 
Для самостійних робіт: 
перевірка виконання 
самостійної роботи
Загалом по дисципліні: 
модульні контрольні роботи, 
іспит



Міжнародне 
гуманітарне право

Для лекцій: пояснення 
нового матеріалу на лекціях, 
в тому числі з 
використанням презентацій,  
виконання завдань 
модульної контрольної 
роботи
Для семінарів : обговорення 
тем, презентація промов на 
задану проблематику, 
вирішення case study, 
дискусія під час 
семінарських занять, 
надання відповідей на 
додаткові запитання 
Для самостійних робіт: 
самостійна робота з 
науковою та навчально-
методичною літературою 
для виконання письмових 
завдань

Для семінарів : оцінювання 
усних відповідей на наперед 
відомі питання, виступів під 
час дискусій, промов, 
оцінювання участі у 
вирішенні case study, на 
семінарському занятті 
Для самостійних робіт: 
перевірка виконання 
самостійної роботи
Загалом по дисципліні: 
модульні контрольні роботи, 
іспит

Міжнародне 
кримінальне право

Для лекцій: пояснення 
нового матеріалу на лекціях, 
в тому числі з 
використанням презентацій,  
виконання завдань 
модульної контрольної 
роботи
Для семінарів : обговорення 
тем, презентація промов на 
задану проблематику, 
вирішення case study, 
дискусія під час 
семінарських занять, 
надання відповідей на 
додаткові запитання 
Для самостійних робіт: 
самостійна робота з 
науковою та навчально-
методичною літературою 
для виконання письмових 
завдань

Для семінарів : оцінювання 
усних відповідей на наперед 
відомі питання, виступів під 
час дискусій, промов, 
оцінювання участі у 
вирішенні case study, на 
семінарському занятті 
Для самостійних робіт: 
перевірка виконання 
самостійної роботи
Загалом по дисципліні: 
модульні контрольні роботи, 
іспит

Міжнародне валютне 
та банківське право

Для лекцій: пояснення 
нового матеріалу на лекціях, 
в тому числі з 
використанням презентацій,  
виконання завдань 
модульної контрольної 
роботи
Для семінарів : обговорення 
тем, презентація промов на 
задану проблематику, 
вирішення case study, 
дискусія під час 
семінарських занять, 
надання відповідей на 
додаткові запитання 
Для самостійних робіт: 
самостійна робота з 
науковою та навчально-
методичною літературою 
для виконання письмових 
завдань

Для семінарів : оцінювання 
усних відповідей на наперед 
відомі питання, виступів під 
час дискусій, промов, 
оцінювання участі у 
вирішенні case study, на 
семінарському занятті 
Для самостійних робіт: 
перевірка виконання 
самостійної роботи
Загалом по дисципліні: 
модульні контрольні роботи, 
залік

ПРН 8. Визначати 
зміст та юридичну 
природу 
національних 
нормативно-
правових актів, 
міжнародних 
договорів та інших 
міжнародних 
документів, 
виявляти колізії 
між нормами 
міжнародних 
договорів, між 
нормами 

Міжнародне сімейне 
право

Для лекцій: пояснення 
нового матеріалу на лекціях, 
в тому числі з 
використанням презентацій,  
виконання завдань 
модульної контрольної 
роботи
Для семінарів : обговорення 
тем, презентація промов на 
задану проблематику, 
вирішення case study, 
дискусія під час 
семінарських занять, 
надання відповідей на 
додаткові запитання 

Для семінарів : оцінювання 
усних відповідей на наперед 
відомі питання, виступів під 
час дискусій, промов, 
оцінювання участі у 
вирішенні case study, на 
семінарському занятті 
Для самостійних робіт: 
перевірка виконання 
самостійної роботи
Загалом по дисципліні: 
модульні контрольні роботи, 
іспит



міжнародного 
договору та 
актами 
національного 
законодавства, а 
також 
пропонувати 
шляхи їх вирішення

Для самостійних робіт: 
самостійна робота з 
науковою та навчально-
методичною літературою 
для виконання письмових 
завдань

Юрисдикція в 
міжнародному праві

Для лекцій: пояснення 
нового матеріалу на лекціях, 
в тому числі з 
використанням презентацій,  
виконання завдань 
модульної контрольної 
роботи
Для семінарів : обговорення 
тем, презентація промов на 
задану проблематику, 
вирішення case study, 
дискусія під час 
семінарських занять, 
надання відповідей на 
додаткові запитання 
Для самостійних робіт: 
самостійна робота з 
науковою та навчально-
методичною літературою 
для виконання письмових 
завдань

Для семінарів : оцінювання 
усних відповідей на наперед 
відомі питання, виступів під 
час дискусій, промов, 
оцінювання участі у 
вирішенні case study, на 
семінарському занятті 
Для самостійних робіт: 
перевірка виконання 
самостійної роботи
Загалом по дисципліні: 
модульні контрольні роботи, 
залік

Міжнародний 
комерційний арбітраж

Для лекцій: пояснення 
нового матеріалу на лекціях, 
в тому числі з 
використанням презентацій,  
виконання завдань 
модульної контрольної 
роботи
Для семінарів : обговорення 
тем, презентація промов на 
задану проблематику, 
вирішення case study, 
дискусія під час 
семінарських занять, 
надання відповідей на 
додаткові запитання 
Для самостійних робіт: 
самостійна робота з 
науковою та навчально-
методичною літературою 
для виконання письмових 
завдань

Для семінарів : оцінювання 
усних відповідей на наперед 
відомі питання, виступів під 
час дискусій, промов, 
оцінювання участі у 
вирішенні case study, на 
семінарському занятті 
Для самостійних робіт: 
перевірка виконання 
самостійної роботи
Загалом по дисципліні: 
модульні контрольні роботи, 
залік

Міжнародний 
цивільний процес

Для лекцій: пояснення 
нового матеріалу на лекціях, 
в тому числі з 
використанням презентацій,  
виконання завдань 
модульної контрольної 
роботи
Для семінарів : обговорення 
тем, презентація промов на 
задану проблематику, 
вирішення case study, 
дискусія під час 
семінарських занять, 
надання відповідей на 
додаткові запитання 
Для самостійних робіт: 
самостійна робота з 
науковою та навчально-
методичною літературою 
для виконання письмових 
завдань

Для семінарів : оцінювання 
усних відповідей на наперед 
відомі питання, виступів під 
час дискусій, промов, 
оцінювання участі у 
вирішенні case study, на 
семінарському занятті 
Для самостійних робіт: 
перевірка виконання 
самостійної роботи
Загалом по дисципліні: 
модульні контрольні роботи, 
залік

ПРН 7. 
Здійснювати 
професійне 
представництво 
фізичних, 
юридичних осіб, 
держави у судах 
України, судах 

Міжнародне сімейне 
право

Для лекцій: пояснення 
нового матеріалу на лекціях, 
в тому числі з 
використанням презентацій,  
виконання завдань 
модульної контрольної 
роботи
Для семінарів : обговорення 

Для семінарів : оцінювання 
усних відповідей на наперед 
відомі питання, виступів під 
час дискусій, промов, 
оцінювання участі у 
вирішенні case study
Для самостійних робіт: 
перевірка виконання 



зарубіжних 
держав, в 
міжнародних 
арбітражних та 
судових установах, 
а також 
виконувати 
професійні 
юридичні обов’язки 
в рамках органів 
міжнародних судів

тем, презентація промов на 
задану проблематику, 
вирішення case study, 
дискусія під час 
семінарських занять, 
надання відповідей на 
додаткові запитання 
Для самостійних робіт: 
самостійна робота з 
науковою та навчально-
методичною літературою 
для виконання письмових 
завдань

самостійної роботи
Загалом по дисципліні: 
модульні контрольні роботи, 
іспит

Юрисдикція в 
міжнародному праві

Для лекцій: пояснення 
нового матеріалу на лекціях, 
в тому числі з 
використанням презентацій,  
виконання завдань 
модульної контрольної 
роботи
Для семінарів : обговорення 
тем, презентація промов на 
задану проблематику, 
вирішення case study, 
дискусія під час 
семінарських занять, 
надання відповідей на 
додаткові запитання 
Для самостійних робіт: 
самостійна робота з 
науковою та навчально-
методичною літературою 
для виконання письмових 
завдань

Для семінарів : оцінювання 
усних відповідей на наперед 
відомі питання, виступів під 
час дискусій, промов, 
оцінювання участі у 
вирішенні case study
Для самостійних робіт: 
перевірка виконання 
самостійної роботи
Загалом по дисципліні: 
модульні контрольні роботи, 
залік

Адвокатура в Україні 
та у правових 
системах інших країн

Для лекцій: пояснення 
нового матеріалу на лекціях, 
в тому числі з 
використанням презентацій,  
виконання завдань 
модульної контрольної 
роботи
Для семінарів : обговорення 
тем, презентація промов на 
задану проблематику, 
вирішення case study, 
дискусія під час 
семінарських занять, 
надання відповідей на 
додаткові запитання 
Для самостійних робіт: 
самостійна робота з 
науковою та навчально-
методичною літературою 
для виконання письмових 
завдань

Для семінарів : оцінювання 
усних відповідей на наперед 
відомі питання, виступів під 
час дискусій, промов, 
оцінювання участі у 
вирішенні case study
Для самостійних робіт: 
перевірка виконання 
самостійної роботи
Загалом по дисципліні: 
модульні контрольні роботи, 
залік

Міжнародний 
комерційний арбітраж

Для лекцій: пояснення 
нового матеріалу на лекціях, 
в тому числі з 
використанням презентацій,  
виконання завдань 
модульної контрольної 
роботи
Для семінарів : обговорення 
тем, презентація промов на 
задану проблематику, 
вирішення case study, 
дискусія під час 
семінарських занять, 
надання відповідей на 
додаткові запитання 
Для самостійних робіт: 
самостійна робота з 
науковою та навчально-
методичною літературою 
для виконання письмових 
завдань

Для семінарів : оцінювання 
усних відповідей на наперед 
відомі питання, виступів під 
час дискусій, промов, 
оцінювання участі у 
вирішенні case study
Для самостійних робіт: 
перевірка виконання 
самостійної роботи
Загалом по дисципліні: 
модульні контрольні роботи, 
залік

Міжнародний Для лекцій: пояснення Для семінарів : оцінювання 



цивільний процес нового матеріалу на лекціях, 
в тому числі з 
використанням презентацій,  
виконання завдань 
модульної контрольної 
роботи
Для семінарів : обговорення 
тем, презентація промов на 
задану проблематику, 
вирішення case study, 
дискусія під час 
семінарських занять, 
надання відповідей на 
додаткові запитання 
Для самостійних робіт: 
самостійна робота з 
науковою та навчально-
методичною літературою 
для виконання письмових 
завдань

усних відповідей на наперед 
відомі питання, виступів під 
час дискусій, промов, 
оцінювання участі у 
вирішенні case study 
Для самостійних робіт: 
перевірка виконання 
самостійної роботи
Загалом по дисципліні: 
модульні контрольні роботи, 
іспит

Міжнародне 
інвестиційне право

Для лекцій: пояснення 
нового матеріалу на лекціях, 
в тому числі з 
використанням презентацій,  
виконання завдань 
модульної контрольної 
роботи
Для семінарів : обговорення 
тем, презентація промов на 
задану проблематику, 
вирішення case study, 
дискусія під час 
семінарських занять, 
надання відповідей на 
додаткові запитання 
Для самостійних робіт: 
самостійна робота з 
науковою та навчально-
методичною літературою 
для виконання письмових 
завдань

Для семінарів : оцінювання 
усних відповідей на наперед 
відомі питання, виступів під 
час дискусій, промов, 
оцінювання участі у 
вирішенні case study
Для самостійних робіт: 
перевірка виконання 
самостійної роботи
Загалом по дисципліні: 
модульні контрольні роботи, 
іспит

Право Світової 
організації торгівлі

Для лекцій: пояснення 
нового матеріалу на лекціях, 
в тому числі з 
використанням презентацій,  
виконання завдань 
модульної контрольної 
роботи
Для семінарів : обговорення 
тем, презентація промов на 
задану проблематику, 
вирішення case study, 
дискусія під час 
семінарських занять, 
надання відповідей на 
додаткові запитання 
Для самостійних робіт: 
самостійна робота з 
науковою та навчально-
методичною літературою 
для виконання письмових 
завдань

Для семінарів : оцінювання 
усних відповідей на наперед 
відомі питання, виступів під 
час дискусій, промов, 
оцінювання участі у 
вирішенні case study
Для самостійних робіт: 
перевірка виконання 
самостійної роботи
Загалом по дисципліні: 
модульні контрольні роботи, 
іспит

Міжнародно-правові 
механізми захисту 
прав людини: теорія 
та практика

Для лекцій: пояснення 
нового матеріалу на лекціях, 
в тому числі з 
використанням презентацій,  
виконання завдань 
модульної контрольної 
роботи
Для семінарів : обговорення 
тем, презентація промов на 
задану проблематику, 
вирішення case study, 
дискусія під час 
семінарських занять, 
надання відповідей на 
додаткові запитання 
Для самостійних робіт: 
самостійна робота з 

Для семінарів : оцінювання 
усних відповідей на наперед 
відомі питання, виступів під 
час дискусій, промов, 
оцінювання участі у 
вирішенні case study
Для самостійних робіт: 
перевірка виконання 
самостійної роботи
Загалом по дисципліні: 
модульні контрольні роботи, 
іспит



науковою та навчально-
методичною літературою 
для виконання письмових 
завдань

ПРН 4. 
Демонструвати 
навички 
комунікацій з 
представниками 
професійних груп з 
галузі міжнародних 
відносин, а також 
представниками 
різних видів 
правничої 
діяльності на 
національному та 
міжнародному 
рівнях

Міжнародно-правові 
механізми захисту 
прав людини: теорія 
та практика

Для лекцій: пояснення 
нового матеріалу на лекціях, 
в тому числі з 
використанням презентацій,  
виконання завдань 
модульної контрольної 
роботи
Для семінарів : обговорення 
тем, презентація промов на 
задану проблематику, 
вирішення case study, 
дискусія під час 
семінарських занять, 
надання відповідей на 
додаткові запитання 
Для самостійних робіт: 
самостійна робота з 
науковою та навчально-
методичною літературою 
для виконання письмових 
завдань

Для семінарів : оцінювання 
усних відповідей на наперед 
відомі питання, виступів під 
час дискусій, промов, 
оцінювання участі у 
вирішенні case study
Для самостійних робіт: 
перевірка виконання 
самостійної роботи
Загалом по дисципліні: 
модульні контрольні роботи, 
іспит

Право Світової 
організації торгівлі

Для лекцій: пояснення 
нового матеріалу на лекціях, 
в тому числі з 
використанням презентацій,  
виконання завдань 
модульної контрольної 
роботи
Для семінарів : обговорення 
тем, презентація промов на 
задану проблематику, 
вирішення case study, 
дискусія під час 
семінарських занять, 
надання відповідей на 
додаткові запитання 
Для самостійних робіт: 
самостійна робота з 
науковою та навчально-
методичною літературою 
для виконання письмових 
завдань

Для семінарів : оцінювання 
усних відповідей на наперед 
відомі питання, виступів під 
час дискусій, промов, 
оцінювання участі у 
вирішенні case study
Для самостійних робіт: 
перевірка виконання 
самостійної роботи
Загалом по дисципліні: 
модульні контрольні роботи, 
іспит

Міжнародне 
гуманітарне право

Для лекцій: пояснення 
нового матеріалу на лекціях, 
в тому числі з 
використанням презентацій,  
виконання завдань 
модульної контрольної 
роботи
Для семінарів : обговорення 
тем, презентація промов на 
задану проблематику, 
вирішення case study, 
дискусія під час 
семінарських занять, 
надання відповідей на 
додаткові запитання 
Для самостійних робіт: 
самостійна робота з 
науковою та навчально-
методичною літературою 
для виконання письмових 
завдань

Для семінарів : оцінювання 
усних відповідей на наперед 
відомі питання, виступів під 
час дискусій, промов, 
оцінювання участі у 
вирішенні case study
Для самостійних робіт: 
перевірка виконання 
самостійної роботи
Загалом по дисципліні: 
модульні контрольні роботи, 
іспит

Практикум перекладу Для практичних занять: 
письмовий і усний переклад 
з української мови на 
англійську і навпаки, 
опитування з наперед 
відомих питань
Для самостійної роботи: 
виконання індивідуальних 

Для практичних занять: 
оцінювання усних 
відповідей на наперед відомі 
питання, оцінювання 
правильності і якості усного 
і письмового перекладів
Для самостійних робіт: 
перевірка правильності і 



завдань з перекладу з 
української мови на 
англійську і навпаки

якості перекладу
Загалом по дисципліні: 
модульні контрольні роботи, 
залік

Міжнародне 
інвестиційне право

Для лекцій: пояснення 
нового матеріалу на лекціях, 
в тому числі з 
використанням презентацій,  
виконання завдань 
модульної контрольної 
роботи
Для семінарів : обговорення 
тем, презентація промов на 
задану проблематику, 
вирішення case study, 
дискусія під час 
семінарських занять, 
надання відповідей на 
додаткові запитання 
Для самостійних робіт: 
самостійна робота з 
науковою та навчально-
методичною літературою 
для виконання письмових 
завдань

Для семінарів : оцінювання 
усних відповідей на наперед 
відомі питання, виступів під 
час дискусій, промов, 
оцінювання участі у 
вирішенні case study
Для самостійних робіт: 
перевірка виконання 
самостійної роботи
Загалом по дисципліні: 
модульні контрольні роботи, 
іспит

Міжнародне 
кримінальне право

Для лекцій: пояснення 
нового матеріалу на лекціях, 
в тому числі з 
використанням презентацій,  
виконання завдань 
модульної контрольної 
роботи
Для семінарів : обговорення 
тем, презентація промов на 
задану проблематику, 
вирішення case study, 
дискусія під час 
семінарських занять, 
надання відповідей на 
додаткові запитання 
Для самостійних робіт: 
самостійна робота з 
науковою та навчально-
методичною літературою 
для виконання письмових 
завдань

Для семінарів : оцінювання 
усних відповідей на наперед 
відомі питання, виступів під 
час дискусій, промов, 
оцінювання участі у 
вирішенні case study
Для самостійних робіт: 
перевірка виконання 
самостійної роботи
Загалом по дисципліні: 
модульні контрольні роботи, 
іспит

Адвокатура в Україні 
та у правових 
системах інших країн

Для лекцій: пояснення 
нового матеріалу на лекціях, 
в тому числі з 
використанням презентацій,  
виконання завдань 
модульної контрольної 
роботи
Для семінарів : обговорення 
тем, презентація промов на 
задану проблематику, 
вирішення case study, 
дискусія під час 
семінарських занять, 
надання відповідей на 
додаткові запитання 
Для самостійних робіт: 
самостійна робота з 
науковою та навчально-
методичною літературою 
для виконання письмових 
завдань

Для семінарів : оцінювання 
усних відповідей на наперед 
відомі питання, виступів під 
час дискусій, промов, 
оцінювання участі у 
вирішенні case study
Для самостійних робіт: 
перевірка виконання 
самостійної роботи
Загалом по дисципліні: 
модульні контрольні роботи, 
залік

Дипломатичний 
протокол та етикет

Для лекцій: пояснення 
нового матеріалу на лекціях, 
в тому числі з 
використанням презентацій,  
виконання завдань 
модульної контрольної 
роботи
Для семінарів : обговорення 
тем, презентація промов на 
задану проблематику, бліц 

Для семінарів : оцінювання 
усних відповідей на наперед 
відомі питання, виступів під 
час дискусій, промов, бліц 
опитування 
Для самостійних робіт: 
перевірка виконання 
самостійної роботи
Загалом по дисципліні: 
модульні контрольні роботи, 



опитування, дискусія під час 
семінарських занять, 
надання відповідей на 
додаткові запитання 
Для самостійних робіт: 
самостійна робота з 
науковою та навчально-
методичною літературою 
для виконання письмових 
завдань

залік

ПРН 5. 
Застосовувати 
одержані знання й 
уміння з 
міжнародних 
відносин та 
міжнародного 
права при 
вирішенні 
практичних 
завдань

Міжнародне митне 
право

Для лекцій: пояснення 
нового матеріалу на лекціях, 
в тому числі з 
використанням презентацій,  
виконання завдань 
модульної контрольної 
роботи
Для семінарів : обговорення 
тем, презентація промов на 
задану проблематику, 
вирішення case study, 
дискусія під час 
семінарських занять, 
надання відповідей на 
додаткові запитання 
Для самостійних робіт: 
самостійна робота з 
науковою та навчально-
методичною літературою 
для виконання письмових 
завдань

Для семінарів : оцінювання 
усних відповідей на наперед 
відомі питання, виступів під 
час дискусій, промов, 
оцінювання участі у 
вирішенні case study
Для самостійних робіт: 
перевірка виконання 
самостійної роботи
Загалом по дисципліні: 
модульні контрольні роботи, 
залік

Міжнародний 
цивільний процес

Для лекцій: пояснення 
нового матеріалу на лекціях, 
в тому числі з 
використанням презентацій,  
виконання завдань 
модульної контрольної 
роботи
Для семінарів : обговорення 
тем, презентація промов на 
задану проблематику, 
вирішення case study, 
дискусія під час 
семінарських занять, 
надання відповідей на 
додаткові запитання 
Для самостійних робіт: 
самостійна робота з 
науковою та навчально-
методичною літературою 
для виконання письмових 
завдань

Для семінарів : оцінювання 
усних відповідей на наперед 
відомі питання, виступів під 
час дискусій, промов, 
оцінювання участі у 
вирішенні case study
Для самостійних робіт: 
перевірка виконання 
самостійної роботи
Загалом по дисципліні: 
модульні контрольні роботи, 
іспит

Міжнародний 
комерційний арбітраж

Для лекцій: пояснення 
нового матеріалу на лекціях, 
в тому числі з 
використанням презентацій,  
виконання завдань 
модульної контрольної 
роботи
Для семінарів : обговорення 
тем, презентація промов на 
задану проблематику, 
вирішення case study, 
дискусія під час 
семінарських занять, 
надання відповідей на 
додаткові запитання 
Для самостійних робіт: 
самостійна робота з 
науковою та навчально-
методичною літературою 
для виконання письмових 
завдань

Для семінарів : оцінювання 
усних відповідей на наперед 
відомі питання, виступів під 
час дискусій, промов, 
оцінювання участі у 
вирішенні case study
Для самостійних робіт: 
перевірка виконання 
самостійної роботи
Загалом по дисципліні: 
модульні контрольні роботи, 
залік

Міжнародне валютне 
та банківське право

Для лекцій: пояснення 
нового матеріалу на лекціях, 
в тому числі з 
використанням презентацій,  

Для семінарів : оцінювання 
усних відповідей на наперед 
відомі питання, виступів під 
час дискусій, промов, 



виконання завдань 
модульної контрольної 
роботи
Для семінарів : обговорення 
тем, презентація промов на 
задану проблематику, 
вирішення case study, 
дискусія під час 
семінарських занять, 
надання відповідей на 
додаткові запитання 
Для самостійних робіт: 
самостійна робота з 
науковою та навчально-
методичною літературою 
для виконання письмових 
завдань

оцінювання участі у 
вирішенні case study, на 
семінарському занятті 
Для самостійних робіт: 
перевірка виконання 
самостійної роботи
Загалом по дисципліні: 
модульні контрольні роботи, 
залік

Міжнародне сімейне 
право

Для лекцій: пояснення 
нового матеріалу на лекціях, 
в тому числі з 
використанням презентацій,  
виконання завдань 
модульної контрольної 
роботи
Для семінарів : обговорення 
тем, презентація промов на 
задану проблематику, 
вирішення case study, 
дискусія під час 
семінарських занять, 
надання відповідей на 
додаткові запитання 
Для самостійних робіт: 
самостійна робота з 
науковою та навчально-
методичною літературою 
для виконання письмових 
завдань

Для семінарів : оцінювання 
усних відповідей на наперед 
відомі питання, виступів під 
час дискусій, промов, 
оцінювання участі у 
вирішенні case study
Для самостійних робіт: 
перевірка виконання 
самостійної роботи
Загалом по дисципліні: 
модульні контрольні роботи, 
іспит

ПРН 3. Розуміти 
міжнародно-
правову ситуацію, 
використовувати 
різні джерела 
безпосередньої й 
опосередкованої 
інформації, зокрема 
за допомогою 
новітніх 
інформаційних і 
комунікаційних 
технологій, для 
з’ясування 
обставин і фактів, 
надання 
міжнародно-
правової оцінки 
подіям зі сфери 
міжнародних 
відносин

Право Світової 
організації торгівлі

Для лекцій: пояснення 
нового матеріалу на лекціях, 
в тому числі з 
використанням презентацій,  
виконання завдань 
модульної контрольної 
роботи
Для семінарів : обговорення 
тем, презентація промов на 
задану проблематику, 
вирішення case study, 
дискусія під час 
семінарських занять, 
надання відповідей на 
додаткові запитання 
Для самостійних робіт: 
самостійна робота з 
науковою та навчально-
методичною літературою 
для виконання письмових 
завдань

Для семінарів : оцінювання 
усних відповідей на наперед 
відомі питання, виступів під 
час дискусій, промов, 
оцінювання участі у 
вирішенні case study
Для самостійних робіт: 
перевірка виконання 
самостійної роботи
Загалом по дисципліні: 
модульні контрольні роботи, 
іспит

Міжнародне 
гуманітарне право

Для лекцій: пояснення 
нового матеріалу на лекціях, 
в тому числі з 
використанням презентацій,  
виконання завдань 
модульної контрольної 
роботи
Для семінарів : обговорення 
тем, презентація промов на 
задану проблематику, 
вирішення case study, 
дискусія під час 
семінарських занять, 
надання відповідей на 
додаткові запитання 
Для самостійних робіт: 
самостійна робота з 
науковою та навчально-
методичною літературою 

Для семінарів : оцінювання 
усних відповідей на наперед 
відомі питання, виступів під 
час дискусій, промов, 
оцінювання участі у 
вирішенні case study
Для самостійних робіт: 
перевірка виконання 
самостійної роботи
Загалом по дисципліні: 
модульні контрольні роботи, 
іспит



для виконання письмових 
завдань

Міжнародне 
інвестиційне право

Для лекцій: пояснення 
нового матеріалу на лекціях, 
в тому числі з 
використанням презентацій,  
виконання завдань 
модульної контрольної 
роботи
Для семінарів : обговорення 
тем, презентація промов на 
задану проблематику, 
вирішення case study, 
дискусія під час 
семінарських занять, 
надання відповідей на 
додаткові запитання 
Для самостійних робіт: 
самостійна робота з 
науковою та навчально-
методичною літературою 
для виконання письмових 
завдань

Для семінарів : оцінювання 
усних відповідей на наперед 
відомі питання, виступів під 
час дискусій, промов, 
оцінювання участі у 
вирішенні case study
Для самостійних робіт: 
перевірка виконання 
самостійної роботи
Загалом по дисципліні: 
модульні контрольні роботи, 
іспит

Міжнародне 
кримінальне право

Для лекцій: пояснення 
нового матеріалу на лекціях, 
в тому числі з 
використанням презентацій,  
виконання завдань 
модульної контрольної 
роботи
Для семінарів : обговорення 
тем, презентація промов на 
задану проблематику, 
вирішення case study, 
дискусія під час 
семінарських занять, 
надання відповідей на 
додаткові запитання 
Для самостійних робіт: 
самостійна робота з 
науковою та навчально-
методичною літературою 
для виконання письмових 
завдань

Для семінарів : оцінювання 
усних відповідей на наперед 
відомі питання, виступів під 
час дискусій, промов, 
оцінювання участі у 
вирішенні case study
Для самостійних робіт: 
перевірка виконання 
самостійної роботи
Загалом по дисципліні: 
модульні контрольні роботи, 
іспит

ПРН 2. Приймати 
обґрунтовані 
рішення в 
правотворчій та 
правозастосовчій 
сферах юридичної 
діяльності, 
усвідомлюючи їх 
етичні наслідки для 
різних суб’єктів 
національного та 
міжнародного 
права 

Міжнародно-правові 
механізми захисту 
прав людини: теорія 
та практика

Для лекцій: пояснення 
нового матеріалу на лекціях, 
в тому числі з 
використанням презентацій,  
виконання завдань 
модульної контрольної 
роботи
Для семінарів : обговорення 
тем, презентація промов на 
задану проблематику, 
вирішення case study, 
дискусія під час 
семінарських занять, 
надання відповідей на 
додаткові запитання 
Для самостійних робіт: 
самостійна робота з 
науковою та навчально-
методичною літературою 
для виконання письмових 
завдань

Для семінарів : оцінювання 
усних відповідей на наперед 
відомі питання, виступів під 
час дискусій, промов, 
оцінювання участі у 
вирішенні case study
Для самостійних робіт: 
перевірка виконання 
самостійної роботи
Загалом по дисципліні: 
модульні контрольні роботи, 
іспит

Адвокатура в Україні 
та у правових 
системах інших країн

Для лекцій: пояснення 
нового матеріалу на лекціях, 
в тому числі з 
використанням презентацій,  
виконання завдань 
модульної контрольної 
роботи
Для семінарів : обговорення 
тем, презентація промов на 
задану проблематику, 
вирішення case study, 
дискусія під час 

Для семінарів : оцінювання 
усних відповідей на наперед 
відомі питання, виступів під 
час дискусій, промов, 
оцінювання участі у 
вирішенні case study
Для самостійних робіт: 
перевірка виконання 
самостійної роботи
Загалом по дисципліні: 
модульні контрольні роботи, 
залік



семінарських занять, 
надання відповідей на 
додаткові запитання 
Для самостійних робіт: 
самостійна робота з 
науковою та навчально-
методичною літературою 
для виконання письмових 
завдань

Юрисдикція в 
міжнародному праві

Для лекцій: пояснення 
нового матеріалу на лекціях, 
в тому числі з 
використанням презентацій,  
виконання завдань 
модульної контрольної 
роботи
Для семінарів : обговорення 
тем, презентація промов на 
задану проблематику, 
вирішення case study, 
дискусія під час 
семінарських занять, 
надання відповідей на 
додаткові запитання 
Для самостійних робіт: 
самостійна робота з 
науковою та навчально-
методичною літературою 
для виконання письмових 
завдань

Для семінарів : оцінювання 
усних відповідей на наперед 
відомі питання, виступів під 
час дискусій, промов, 
оцінювання участі у 
вирішенні case study
Для самостійних робіт: 
перевірка виконання 
самостійної роботи
Загалом по дисципліні: 
модульні контрольні роботи, 
залік

Науково-виробнича 
практика

Практична підготовка, що 
передбачає виконання 
доручень керівника 
практики від бази практики 
та керівника практики від 
кафедри; ведення 
щоденника практики та 
робочих записів під час 
проходження практики; 
збір, аналіз та підготовка 
звітних документів; 
презентація результатів 
проходження практики

Диференційований залік, 
заснований на оцінюванні 
звіту, відгука 
(характеристики) з місця 
проходження практики, 
щоденника практики

ПРН 1. 
Демонструвати 
знання і навички зі 
створення 
концептуальних 
схем вирішення 
міжнародно-
правових і 
національно-
правових проблем, 
аналізу правових 
концепцій на 
предмет логічної 
послідовності та 
практичної 
адекватності, 
продукування 
нових ідей для 
розв’язання 
практичних 
завдань зі сфери 
професійної 
юридичної 
діяльності

Методологія та 
організація наукових 
досліджень з теорії та 
практики 
міжнародного права

Для лекцій: пояснення 
нового матеріалу на лекціях, 
в тому числі з 
використанням презентацій,  
виконання завдань 
модульної контрольної 
роботи
Для семінарів : обговорення 
тем, презентація промов на 
задану проблематику, 
вирішення case study, 
дискусія під час 
семінарських занять, 
надання відповідей на 
додаткові запитання 
Для самостійних робіт: 
самостійна робота з 
науковою та навчально-
методичною літературою 
для виконання письмових 
завдань

Для семінарів : оцінювання 
усних відповідей на наперед 
відомі питання, виступів під 
час дискусій, промов, 
оцінювання участі у 
вирішенні case study
Для самостійних робіт: 
перевірка виконання 
самостійної роботи
Загалом по дисципліні: 
модульні контрольні роботи, 
іспит

Адвокатура в Україні 
та у правових 
системах інших країн

Для лекцій: пояснення 
нового матеріалу на лекціях, 
в тому числі з 
використанням презентацій,  
виконання завдань 
модульної контрольної 
роботи
Для семінарів : обговорення 
тем, презентація промов на 
задану проблематику, 
вирішення case study, 
дискусія під час 
семінарських занять, 

Для семінарів : оцінювання 
усних відповідей на наперед 
відомі питання, виступів під 
час дискусій, промов, 
оцінювання участі у 
вирішенні case study
Для самостійних робіт: 
перевірка виконання 
самостійної роботи
Загалом по дисципліні: 
модульні контрольні роботи, 
залік



надання відповідей на 
додаткові запитання 
Для самостійних робіт: 
самостійна робота з 
науковою та навчально-
методичною літературою 
для виконання письмових 
завдань

Науково-виробнича 
практика

Практична підготовка, що 
передбачає виконання 
доручень керівника 
практики від бази практики 
та керівника практики від 
кафедри; ведення 
щоденника практики та 
робочих записів під час 
проходження практики; 
збір, аналіз та підготовка 
звітних документів; 
презентація результатів 
проходження практики

Диференційований залік, 
заснований на оцінюванні 
звіту, відгука 
(характеристики) з місця 
проходження практики, 
щоденника практики

Виконання 
магістерської роботи

Формулювання теми 
випускної кваліфікаційної 
роботи із врахуванням 
тематичних напрямків 
досліджень та її 
затвердження кафедрою 
міжнародного права; 
затвердження наукового 
керівника; складення 
календарного графіку 
написання магістерської 
роботи та його погодження з 
науковим керівником; 
написання та погодження 
плану магістерської роботи; 
пошук, аналіз і 
узагальнення 
інформаційного матеріалу і 
написання тексту роботи; 
надсилання науковому 
керівнику тексту роботи (за 
погодженням, пунктами, 
розділами або весь текст 
роботи) і врахування його/її 
зауважень; остаточне 
оформлення магістерської 
роботи і здача її на кафедру

Публічний захист 
магістерської роботи

ПРН 6. 
Здійснювати 
представництво 
інтересів України в 
іноземних 
державах, 
міжнародних 
організаціях, на 
міжнародних 
конференціях; 
аналізувати 
політичні, 
суспільні, 
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 

Дипломатичний 
протокол та етикет

Для лекцій: пояснення 
нового матеріалу на лекціях, 
в тому числі з 
використанням презентацій,  
виконання завдань 
модульної контрольної 
роботи
Для семінарів : обговорення 
тем, презентація промов на 
задану проблематику, бліц 
опитування, дискусія під час 
семінарських занять, 
надання відповідей на 
додаткові запитання 
Для самостійних робіт: 
самостійна робота з 
науковою та навчально-
методичною літературою 
для виконання письмових 
завдань

Для семінарів : оцінювання 
усних відповідей на наперед 
відомі питання, виступів під 
час дискусій, промов, 
оцінювання бліц 
опитування 
Для самостійних робіт: 
перевірка виконання 
самостійної роботи
Загалом по дисципліні: 
модульні контрольні роботи, 
залік

Міжнародне 
кримінальне право

Для лекцій: пояснення 
нового матеріалу на лекціях, 
в тому числі з 
використанням презентацій,  
виконання завдань 
модульної контрольної 
роботи
Для семінарів : обговорення 
тем, презентація промов на 

Для семінарів : оцінювання 
усних відповідей на наперед 
відомі питання, виступів під 
час дискусій, промов, 
оцінювання участі у 
вирішенні case study 
Для самостійних робіт: 
перевірка виконання 
самостійної роботи



міжнародного й 
національного 
права

задану проблематику, 
вирішення case study, 
дискусія під час 
семінарських занять, 
надання відповідей на 
додаткові запитання 
Для самостійних робіт: 
самостійна робота з 
науковою та навчально-
методичною літературою 
для виконання письмових 
завдань

Загалом по дисципліні: 
модульні контрольні роботи, 
іспит

Право Світової 
організації торгівлі

Для лекцій: пояснення 
нового матеріалу на лекціях, 
в тому числі з 
використанням презентацій,  
виконання завдань 
модульної контрольної 
роботи
Для семінарів : обговорення 
тем, презентація промов на 
задану проблематику, 
вирішення case study, 
дискусія під час 
семінарських занять, 
надання відповідей на 
додаткові запитання 
Для самостійних робіт: 
самостійна робота з 
науковою та навчально-
методичною літературою 
для виконання письмових 
завдань

Для семінарів : оцінювання 
усних відповідей на наперед 
відомі питання, виступів під 
час дискусій, промов, 
оцінювання участі у 
вирішенні case study 
Для самостійних робіт: 
перевірка виконання 
самостійної роботи
Загалом по дисципліні: 
модульні контрольні роботи, 
іспит

Міжнародне 
гуманітарне право

Для лекцій: пояснення 
нового матеріалу на лекціях, 
в тому числі з 
використанням презентацій,  
виконання завдань 
модульної контрольної 
роботи
Для семінарів : обговорення 
тем, презентація промов на 
задану проблематику, 
вирішення case study, 
дискусія під час 
семінарських занять, 
надання відповідей на 
додаткові запитання 
Для самостійних робіт: 
самостійна робота з 
науковою та навчально-
методичною літературою 
для виконання письмових 
завдань

Для семінарів : оцінювання 
усних відповідей на наперед 
відомі питання, виступів під 
час дискусій, промов, 
оцінювання участі у 
вирішенні case study 
Для самостійних робіт: 
перевірка виконання 
самостійної роботи
Загалом по дисципліні: 
модульні контрольні роботи, 
іспит

Міжнародне 
інвестиційне право

Для лекцій: пояснення 
нового матеріалу на лекціях, 
в тому числі з 
використанням презентацій,  
виконання завдань 
модульної контрольної 
роботи
Для семінарів : обговорення 
тем, презентація промов на 
задану проблематику, 
вирішення case study, 
дискусія під час 
семінарських занять, 
надання відповідей на 
додаткові запитання 
Для самостійних робіт: 
самостійна робота з 
науковою та навчально-
методичною літературою 
для виконання письмових 
завдань

Для семінарів : оцінювання 
усних відповідей на наперед 
відомі питання, виступів під 
час дискусій, промов, 
оцінювання участі у 
вирішенні case study
Для самостійних робіт: 
перевірка виконання 
самостійної роботи
Загалом по дисципліні: 
модульні контрольні роботи, 
іспит

Міжнародне митне 
право

Для лекцій: пояснення 
нового матеріалу на лекціях, 

Для семінарів : оцінювання 
усних відповідей на наперед 



в тому числі з 
використанням презентацій,  
виконання завдань 
модульної контрольної 
роботи
Для семінарів : обговорення 
тем, презентація промов на 
задану проблематику, 
вирішення case study, 
дискусія під час 
семінарських занять, 
надання відповідей на 
додаткові запитання 
Для самостійних робіт: 
самостійна робота з 
науковою та навчально-
методичною літературою 
для виконання письмових 
завдань

відомі питання, виступів під 
час дискусій, промов, 
оцінювання участі у 
вирішенні case study
Для самостійних робіт: 
перевірка виконання 
самостійної роботи
Загалом по дисципліні: 
модульні контрольні роботи, 
залік

 


