
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка

Освітня програма 20797 Міжнародне право

Рівень вищої освіти Бакалавр

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

https://knu.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 20797

Назва ОП Міжнародне право

Галузь знань 29 Міжнародні відносини

Спеціальність 293 Міжнародне право

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Повна загальна середня освіта
 

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

кафедра міжнародного права Навчально-наукового інституту 
міжнародних відносин

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

кафедра порівняльного і європейського права, кафедра міжнародного 
приватного права, кафедра іноземних мов, кафедра міжнародних 
відносин і зовнішньої політики, кафедра міжнародних економічних 
відносин Навчально-наукового інституту міжнародних відносин

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

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

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

фахівець з міжнародного права, фахівець з перекладу

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 55353

ПІБ гаранта ОП Мицик Всеволод Всеволодович

Посада гаранта ОП завідувач кафедри

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

vsevolod.mitsik@knu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(050)-311-94-22

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

          Термін навчання
        

очна денна 3 р. 10 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
ОП «Міжнародне право» спрямована на набуття здобувачами бакалаврського ступеня вищої освіти поглиблених 
знань з вітчизняного, порівняльного, міжнародного публічного, міжнародного приватного права та права ЄС. 
Окремі компоненти ОП впроваджувались в освітній процес з моменту створення у Київському університеті 
факультету міжнародних відносин. ОП постійно вдосконалювалась і змінювалась з огляду на потреби ринку праці, 
нормативні вимоги в сфері вищої освіти та рекомендації ключових стейкхолдерів. ОП надає можливість здобувачам 
освіти отримувати знання та необхідні навички для здійснення юридичного аналізу та юридичної кваліфікації явищ 
міжнародного життя на основі міжнародно-правових норм; надання юридичних консультацій з питань 
міжнародного й національного права; представлення інтересів держави, юридичних і фізичних осіб в національних 
і міжнародних судах та міжнародних організаціях. Особливої ваги ОП набула у звʼязку з потребою у 
висококваліфікованих кадрах, які б ефективно представляли інтереси України у національних, міжнародних судах 
та організаціях в контексті триваючого збройного конфлікту з Російською Федерацією. Набуті у процесі навчання 
компетентності дозволяють фахівцю з міжнародного права обіймати посади в органах державної влади, в 
організаціях та юридичних фірмах різних видів діяльності та форм власності. У ОП поєднані загально-гуманітарні 
дисципліни, необхідні для будь-якої особи з вищою освітою; дисципліни «міжнародного циклу», необхідні для 
фахівців у сфері міжнародних відносин; юридичні дисципліни, що включають блок базової юридичної підготовки, 
порівняльно-правових дисциплін та міжнародно-правових фахових дисциплін. Поглиблене вивчення іноземних 
мов, що є підставою для присвоєння професійної кваліфікації «фахівець з перекладу», надає додаткові можливості 
студентам для їх реалізації у сфері професійної діяльності. У 2021 році, на підставі консультацій з роботодавцями, 
проектною групою було запропоновано зміни до ОП, які були затверджені у формі нової редакції опису і нового 
навчального плану та введені в дію наказом ректора КНУТШ. Впровадження зазначених змін було обумовлено 
необхідністю здійснення більш якісної підготовки фахівців з міжнародного права, конкретизації їхніх 
компетентностей і формулювання результатів навчання, забезпечення вільного вибору освітніх компонентів 
здобувачами освіти.
 
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 2022 - 2023 133 133 0

2 курс 2021 - 2022 103 103 15

3 курс 2020 - 2021 111 111 7

4 курс 2019 - 2020 99 99 14

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

другий (магістерський) рівень 39428 Європейське бізнесове право (мова навчання 
українська/англійська)
46234 Правове регулювання міжнародної торгівлі
20822 Міжнародне приватне право
20823 Європейське конкурентне право
20824 Міжнародний судовий процес (мова навчання 
англійська)
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20825 Правове регулювання міжнародної торгівлі (мова 
навчання англійська)
20829 Європейське бізнесове право (мова навчання 
англійська)
22480 Міжнародний судовий процес (мова навчання 
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
26979 Правове регулювання міжнародної торгівлі (мова 
навчання англійська) / International trade regulation
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
39426 Правове регулювання міжнародної торгівлі (мова 
навчання українська/англійська)
39427 Міжнародний судовий процес (мова навчання 
українська/англійська)
35881 Міжнародне право
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_2018.pdf ymRgDekb3ZBAQJTH66hHHw//DMMkuHwrQKnCNyM
DZ3o=

Освітня програма Опис_2021.pdf KL6qytWgmd/qfv6QbGMcD2tFWMtv5xlN98ALq34xU5A
=

Навчальний план за ОП Навчальний_план_2021.pdf O63puYDGB7GEpQ4ijjXaSaZ/Oni1BXWU26ktG34YzwY
=

Навчальний план за ОП Навчальний_план_2018.pdf OPhCj9EGxxQ+uKlAxedzqXRaCOEByVhZZPXck11ij4M=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензії_відгуки_опис_2021.pdf eIOUO5GbrDOFUW90SF7Ut+IpnxmrIobLm4rZ+SoP18c
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензії_відгуки_опис_2018.pdf d1YuCiwtZ6EU9eR0EPAeqYBn3wUAjOUs1qnNCaPqbuc=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
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Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

Метою ОП є надання освіти з міжнародного і національного права, міжнародних відносин із широким доступом до 
працевлаштування та підготувати студентів до навчання за другим (магістерським) рівнем. Особливості ОП: 
залучення вітчизняних та іноземних фахівців для проведення майстер-класів; сприяння здобувачам в участі у 
змаганнях з міжнародного права, зокрема в moot courts; обовʼязкове вивчення іноземної мови в обсягах, які 
дозволяють присвоювати другу професійну кваліфікацію «фахівець з перекладу»; нова редакція ОП базується на 
поєднанні навчання та поглибленої практичної підготовки за рахунок проходження стажування «Перекладацька 
діяльність: усний, письмовий переклад» (без відриву від навчання); підсумкова атестація у формі комплексного 
кваліфікаційного іспиту з міжнародного права та кваліфікаційного іспиту з фахового перекладу. На відміну від 
освітньо-професійної програми “Міжнародне право (мова навчання – англійська) / International Law” першого рівня 
вищої освіти за спеціальністю 293 “Міжнародне право”, що реалізується в ННІМВ для іноземних громадян, 
особливістю даної ОП є те, що здобувачі отримують не лише освітню кваліфікацію «бакалавр міжнародного права», 
але окремим рішенням екзаменаційної комісії їм може бути присвоєно додаткову професійну кваліфікацію 
“фахівець з міжнародного права” та “фахівець з перекладу” з певної іноземної мови.

 

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

Згідно зі Статутом КНУТШ, основною метою його освітньої діяльності є, зокрема, підготовка висококваліфікованих і 
конкурентоспроможних на національному та міжнародному ринку праці фахівців 
(http://www.univ.kiev.ua/pdfs/statut/statut-22-02-17.pdf). Стратегічні напрямки розвитку КНУТШ, спрямовані на 
втілення цієї мети, передбачені в Стратегічному плані розвитку Університету на період 2018-2025 р. 
(http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/Development-strategic-plan.pdf), а саме в частині освітньої діяльності – 
формування системи забезпечення якості освітньої діяльності; врахування потреб ринку праці при провадженні 
освітньої діяльності; формування контингенту студентів, які мають необхідні здібності та мотивацію до здобуття 
вищої освіти; забезпечення різнобічного розвитку здобувачів освіти; інтеграція в міжнародний освітній простір; 
навчання упродовж життя. Місія та стратегія ННІМВ описані в Концепції розвитку Інституту на 2020-2025 р. 
(http://www.iir.edu.ua/uploads/files/Концепція-ІМВ-2020-2025.pdf), яка визначає пріоритетним завданням 
забезпечення найвищої якості освітнього процесу як запоруки підвищення його конкурентоспроможності на 
вітчизняному і світовому ринках освітніх послуг. ОП є сучасною програмою, зорієнтованою на студента та потреби 
ринку праці, заснованою на новітніх методиках викладання, поєднанні теоретичного навчання та практичної 
підготовки, спрямованою на надання якісної освіти з міжнародного і національного права, міжнародних відносин, 
отже, її цілі повністю відповідають місії та стратегії ЗВО.

 

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 освіти широкі можливості не лише у вивченні теоретичних основ національного та 
міжнародного права, але й в опануванні системними практичними навичками, необхідними для роботи в органах 
державної влади, місцевого самоврядування, вітчизняних та іноземних приватних юридичних компаніях, 
міжнародних і національних судах та організаціях, що не в останню чергу забезпечується вільним володінням 
іноземною мовою. Такий підхід відповідає інтересам здобувачів щодо набуття загальних та спеціальних 
компетентностей, необхідних для працевлаштування й здійснення фахової діяльності. Здобувачі мають можливість 
обирати варіативні компоненти навчання, що також впливає на становлення конкурентоспроможного випускника. 
Викладачі ОП перебувають у постійному звʼязку зі здобувачами та випускниками програми, проводять з ними 
неформальні усні консультації з приводу шляхів удосконалення ОП, що враховується під час її періодичних 
переглядів. Здобувачі ОП мають можливість впливати на формулювання цілей та програмних результатів навчання 
шляхом опитувань, які проводяться в кінці кожного семестру.

- роботодавці

Інтереси роботодавців враховано завдяки тому, що ОП спрямована на підготовку фахівця з міжнародного права, 
який здатен ефективно втілювати отримані теоретичні знання й практичні навички безпосередньо на робочому 
місці (в органах державної влади, неурядових організаціях, судах, міжнародних структурах), а також постійно 
підвищує рівень своєї професійності. Під час затвердження та внесення змін до ОП відбувалось рецензування з боку 
представників ринку праці. Так, під час проведення проектною групою у 2021 році спільних зустрічей з 
роботодавцями (керівником Адвокатського обʼєднання «Юрзовнішсервіс», директором Департаменту міжнародного 
права МЗС України) обговорювались запропоновані зміни до ОП, які стосувалися деяких фахових компетентностей і 
програмних результатів навчання, декількох обовʼязкових компонентів, вибіркових блоків “Міжнародне екологічне 
та природоресурсне право” і «Європейське право», а також переліків вибіркових дисциплін. Роботодавці погодилися 
з тим, що зазначені зміни необхідні задля здійснення якісної підготовки фахівців з міжнародного права, 
конкретизації їхніх компетентностей і формулювання результатів навчання, забезпечення вільного вибору освітніх 
компонентів здобувачами освіти. Внаслідок цих консультацій було отримано відповідні позитивні відгуки 
роботодавців. У 2017 р. було укладено Договір про співробітництво між МЗС України та ННІМВ, який спрямований 
на підготовку фахівців у сфері міжнародних відносин та зовнішньої політики з врахуванням потреб МЗС.

- академічна спільнота

Проект нової редакції ОП отримав позитивні відгуки від представників академічної спільноти. Перш за все, при 

Сторінка 5



розробці змін до опису ОП були враховані пропозиції Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація 
міжнародного права», яка об’єднує науковців у сфері міжнародного публічного, приватного та європейського права. 
Крім того, нова редакція ОП була схвалена д.ю.н., проф., завідувачем відділу міжнародного права та порівняльного 
правознавства Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України Денисовим В.Н., а також д.ю.н., проф., 
завідувачем кафедри міжнародного і європейського права Харківського національного університету імені В.Н. 
Каразіна Сироїд Т.Л. Проект ОП обговорювався в середовищі викладачів на засіданнях кафедр міжнародного права, 
міжнародного приватного права, порівняльного і європейського права ННІМВ, а також на засіданнях Вченої ради 
ННІМВ. Члени академічної спільноти Інституту пропонували рекомендації відносно цілей ОП та програмних 
результатів навчання, переліків обовʼязкових та вибіркових дисциплін, методів оцінювання результатів навчання та 
форм контролю, тощо. Представники академічної спільноти Інституту перебувають в постійному контакті з  
представниками академічної спільноти інших закладів вищої освіти України, де викладається міжнародне право 
(Львів, Харків, Одеса), внаслідок чого відбувається взаємний обмін досвідом в контексті формулювання цілей та 
програмних результатів навчання ОП.

- інші стейкхолдери

ОП розроблялася на базових принципах, які є загальними для вищої освіти: нерозривності процесів навчання, 
високої гарантованої якості освіти для забезпечення конкурентоспроможності на ринках освітніх послуг; побудови 
освітніх програм на основі розвитку компетентностей, з урахуванням професійних вимог та потреб ринку праці; 
поєднання науково-дослідницької роботи та виробництва тощо - та з врахуванням програмних актів розвитку 
освітнього процесу у КНУТШ та ННІМВ. 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

В умовах триваючого збройного конфлікту між Україною та Російською Федерацією виникає потреба у таких 
фахівцях спеціальності 293 «Міжнародне право», які мають достатній рівень знань та навичок для представництва 
інтересів держави у національних та міжнародних судах, в міжнародних універсальних та регіональних організаціях, 
для ведення переговорів з представниками інших держав і вирішення поточних проблем, які зачіпають складні 
питання міжнародного публічного, приватного та європейського права. Цілі та програмні результати навчання ОП 
також орієнтувалися на потреби ринку праці. Членами проектної групи проводився аналіз можливостей та 
перспектив працевлаштування випускників ОП в органах державної влади, неурядових організаціях, судах, 
міжнародних структурах на посадах, пов’язаних з аналізом й розробкою міжнародних і національних правових 
документів, наданням юридичних консультацій, здійсненням фахового перекладу з іноземних мов, 
представництвом інтересів фізичних, юридичних осіб та держави в судах, здійсненням дипломатичної діяльності, 
тощо. На сьогоднішній день в рамках переважної кількості організацій різних форм власності присутні відділи, які 
так чи інакше опікуються міжнародно-правовою проблематикою, а, отже, потребують фахівців відповідної 
спеціальності. 

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

Під час формулювання цілей і програмних результатів навчання ОП було враховано тенденції розвитку галузі 29 
«Міжнародні відносини», що передбачає опанування здобувачами освіти за спеціальністю 293 «Міжнародне право» 
знань та навичок з питань співробітництва в правовій, політичній, економічній, гуманітарній, військовій, 
екологічній, інформаційній сферах міжнародних відносин. Відповідно, визначені в новій редакції ОП програмні 
результати навчання (наприклад, ПРН 12, 16, 28) повною мірою відображають особливості галузі знань 29 
«Міжнародні відносини» та спрямовані на підготовку фахівця, який здатен надавати юридичні консультації та 
здійснювати юридичний супровід в сфері зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної діяльності. Цілі та 
програмні результати навчання ОП також враховують регіональний контекст, оскільки здобувачі освіти мають змогу 
набувати знань та навичок не лише відносно механізмів універсального та національного правового регулювання, 
але й регіонального. В ОП значну увагу приділено вивченню права Європейського Союзу (ПРН 20, 26 нової редакції 
ОП), а також вивченню офіційних мов ЄС (ПРН 11 нової редакції ОП). Під час викладання обовʼязкових (ОК 2, 8 
нової редакції ОП) та вибіркових компонентів (ВБ 3.1-3.4, ВБ 5.8, 5.25, 5.26, 5.28 нової редакції ОП) регіональний 
контекст також присутній.

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

Під час формулювання цілей і програмних результатів навчання ОП було враховано досвід підготовки бакалаврів за 
спеціальністю 293 «Міжнародне право», яка здійснювалась в межах КНУТШ з моменту заснування факультету 
міжнародних відносин. Крім того, було враховано досвід деяких освітніх програм зарубіжних ЗВО, зокрема 
«Порівняльні, європейські та міжнародні правничі студії» Трентського університету (Італія) 
https://international.unitn.it/legal-studies/programme-overview; «Міжнародні відносини: Міжнародне право» Англо-
американського університету (Чехія) https://www.aauni.edu/programs/undergraduate/international-relations-
international-law/; «Міжнародне та європейське право» Брюссельської школи управління (Бельгія) 
https://bit.ly/3BTWq3P. Досвід цих освітніх програм було використано в частині формулювання загальних і 
спеціальних компетентностей, програмних результатів навчання та побудови навчального плану.
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Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 293 «Міжнародне право» за ОР «Бакалавр» відсутній.

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?

З огляду на відсутність стандарту вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем програмні результати навчання 
ОП визначаються відповідно до вимог Національної рамки кваліфікацій, що відповідає шостому кваліфікаційному 
рівню. Дескриптори, що описують знання, а саме «концептуальні наукові та практичні знання, критичне 
осмислення теорій, принципів, методів і понять у сфері професійної діяльності та/або навчання» були враховані при 
визначенні ПРН 2, 4, 19, 20, 21; дескриптори, що описують уміння, а саме «поглиблені когнітивні та практичні 
уміння/навички, майстерність та інноваційність на рівні, необхідному для розв’язання складних спеціалізованих 
задач і практичних проблем у сфері професійної діяльності або навчання» – ПРН 5, 6, 22, 23, 24, 27, 28; 
дескриптори, що описують очікувані досягнення і здатності випускника в сфері комунікації, а саме (а) «донесення до 
фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень, власного досвіду та аргументації» – ПРН 12, 13, 25, (б) 
«збір, інтерпретація та застосування даних» – ПРН 3, 8, 15, 16, 17, 26, (в) «спілкування з професійних питань, у тому 
числі іноземною мовою, усно та письмово» – ПРН 11. Дескриптори, що описують очікувані досягнення і здатності 
випускника в сфері  відповідальності та автономії, а саме (а) «управління складною технічною або професійною 
діяльністю чи проектами» – ПРН 7, (б) «спроможність нести відповідальність за вироблення та ухвалення рішень у 
непередбачуваних робочих та/або навчальних контекстах» – ПРН 9, (в) «формування суджень, що враховують 
соціальні, наукові та етичні аспекти» – ПРН 1, 10, (г) «організація та керівництво професійним розвитком осіб та 
груп» – ПРН 18.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

240

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)?

180

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

60

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’єкт 
вивчення предметної області зазначеної спеціальності – правові відносини, що виникають у процесі здійснення 
зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, а 
також правові відносини з іноземним елементом між органами державної влади та місцевого самоврядування 
різних держав, фізичними та юридичними особами різних громадянств і юрисдикцій. Наприклад, ОК «Міжнародне 
приватне право», «Міжнародні відносини та світова політика», «Міжнародні економічні відносини» сприяють 
формуванню ФК 1, 6, 9, 11, 16, що відповідає вказаному вище обʼєкту вивчення зазначеної спеціальності. Цілі 
навчання визначені як підготовка висококваліфікованих фахівців, які мають поглиблені знання з міжнародного 
публічного, приватного та європейського права і належну кваліфікацію для юридичного аналізу міжнародних 
відносин та ефективної роботи в міжнародному оточенні на засадах оволодіння системою компетентностей. 
Теоретичний зміст предметної області – історія розвитку, методи, функції, галузі та інститути міжнародного права; 
правові процеси у сфері міждержавних відносин; зміст доктрини, основних теорій і концепцій міжнародного права; 
міжнародно-правові поняття та визначення; принципи та норми міжнародного права; теоретичні основи 
правотворчої і правозастосовчої діяльності. Так, ОК «Вступ до спеціальності «Міжнародне право», «Міжнародне 
публічне право (основи теорії)», «Право Європейського Союзу», «Міжнародне приватне право», «Міжнародне 
публічне право (основні галузі та інститути)» є визначальними для формування ПРН 19-21, 25-28, що відповідає 
вказаним вище цілям навчання та теоретичному змісту предметної області зазначеної спеціальності. 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, наприклад, 
методи усних повідомлень, дискусій, презентацій, moot court та case-study, тощо.

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
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траєкторії?

Здобувачам вищої освіти забезпечується можливість формувати індивідуальну освітню траєкторію за допомогою 
різних засобів, таких як індивідуальний вибір освітніх компонентів, вибір завдань для самостійної роботи, 
внутрішня та зовнішня академічна мобільність, можливість обирати місце проходження практики і пропонувати 
його для використання за умови укладення відповідного договору, вибір теми курсової роботи, тощо. Можливість 
формування індивідуальної освітньої траєкторії передбачена Положенням про організацію освітнього процесу у 
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (https://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/Polozhennia-
pro-organizatsiyu-osvitniogo-procesu-11_04_2022.pdf), а також Положенням про порядок реалізації студентами 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка права на вільний вибір дисциплін 
(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?

На вибіркові компоненти навчального плану ОП припадає 60 кредитів ЄКТС (25%) від загального обсягу ОП. 
Здобувачі вищої освіти реалізують своє право на вибір навчальних дисциплін в таких формах: 1) вибір 
спеціалізованого блоку дисциплін (за новою редакцією ОП 2021 р. це вибіркові блоки “Міжнародне публічне право”, 
“Міжнародне приватне право”, “Європейське право”, «Міжнародне економічне та екологічне право»); 2) вибір однієї 
дисципліни з кожного із 14 переліків. Процедура вибору навчальних дисциплін регулюється Положенням про 
порядок реалізації студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка права на вільний 
вибір дисциплін, згідно з п.п. 2.2.2-2.2.7 якого здобувачі освіти мають безумовне право обрати навчальні 
дисципліни з обов’язкових та вибіркових частин навчальних планів інших спеціальностей того самого рівня, а за 
умови погодження із директором інституту – з програм іншого рівня. Здобувачу освіти може бути відмовлено в 
реалізації його вибору та запропоновано здійснити новий вибір, в певних випадках, визначених Положенням про 
організацію освітнього процесу (п. 9.4.3) та Положенням про порядок реалізації студентами Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка права на вільний вибір дисциплін (п. 2.3) та пов’язаних, 
передусім, з мінімальними та максимальними кількісними обмеженнями щодо формування груп. Для реалізації 
права на вільний вибір дисциплін здобувачам освіти пропонується пройти анкетування наприкінці 1, 2 та 3 курсів. 
На сайті ННІМВ розміщено анотації всіх вибіркових дисциплін. 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.

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

ОП 2021 р. передбачає обов’язкове проходження виробничої практики та виробничої практики (переддипломної) 
загальним обсягом 6 кредитів (3 кредити в 2-му семестрі 3-го курсу та 3 кредити в 2-му семестрі 4-го курсу), що є 
необхідною умовою для присвоєння здобувачам освіти професійної кваліфікації «фахівець з міжнародного права». 
Умовою присвоєння професійної кваліфікації «фахівець з перекладу» є проходження стажування «Перекладацька 
діяльність: усний, письмовий переклад» в обсязі 240 годин на підприємствах, організаціях та установах. З метою 
організації практичної підготовки було укладено низку договорів (з Міністерством закордонних справ, 
Прокуратурою Автономної Республіки Крим, українськими асоціаціями міжнародного права та європейського 
права, провідними юридичними фірмами та адвокатськими обʼєднаннями). Методичне забезпечення практики 
здійснюється відповідно до вимог нормативних документів КНУТШ, робочої програми практики, а також інших 
документів (звіту, відгуку, щоденника). Практична підготовка формує загальні компетентності ЗК 2, 3, 6, 8, 9, 11, а 
також фахові компетентності ФК 5-8, 11-13 (ОП 2021 р.).

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

ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами освіти таких соціальних навичок, як здатність брати на себе 
відповідальність, працювати у критичних умовах, мислити системно і логічно, працювати в команді, вирішувати 
конфлікти, а також  креативність, комунікативність, що відповідає цілям та результатам навчання ОП. Ці соціальні 
навички набуваються за рахунок таких ОК, як «Філософія», «Українська та зарубіжна культура», «Теорія держави і 
права», «Історія держави і права України та країн світу», «Правова карта світу», «Міжнародні відносини та світова 
політика», «Іноземна мова», «Теорія та практика перекладу», «Міжнародне приватне право», «Міжнародне 
публічне право», «Право Європейського Союзу», курсова робота, виробнича практика та інші. Ці ОК забезпечують 
набуття здобувачами вищої освіти загальних компетентностей ЗК 3, 7, 8, 10, 12, 13, 14, а також фахових 
компетентностей ФК 4, 12, 14. Крім того, формуванню соціальних навичок сприяють вибіркові компоненти ОП: 
логіка, цивільне судочинство, тощо. На ОП використовуються такі методи навчання, які сприяють набуттю 
здобувачами освіти соціальних навичок, наприклад, методи moot court, case-study, дискусії, дебати, тощо.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Відповідний cтандарт не затверджений. Проте за умови виконання вимог ОП  екзаменаційна комісія окремим 
рішенням присвоює професійну кваліфікацію «фахівець з міжнародного права» (проходження виробничих практик 
з оцінками не нижче 75 балів по кожній з них, отримання середнього балу не нижче «75» за підсумками складання 
всіх дисциплін, що входять до обраного спеціалізованого блоку, отримання не нижче 75 балів на комплексному 
кваліфікаційному іспиті) та «фахівець з перекладу» (проходження стажування в обсязі 240 годин та отримання не 
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нижче 75 балів на кваліфікаційному іспиті з фахового перекладу). Під час розробки ОП було враховано 
кваліфікаційні вимоги до працівників даної професії згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010, а саме 3439 – 
інші технічні фахівці в галузі управління.

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 до самостійної роботи для здобувачів  вищої освіти передбачено в п. 4.4 Положення про організацію 
освітнього процесу: її обсяг для ОР бакалавр має становити від 50 до 67% від загального обсягу навчального часу 
дисципліни. Зазначеної вимоги дотримано у навчальному плані ОП. Кредитний обсяг дисциплін та розподіл часу 
між лекційними, семінарськими заняттями і самостійною роботою визначається за колегіальною експертною 
оцінкою укладачів і перевіряється при погодженні програми Науково-методичною комісією та Вченою радою 
ННІМВ, а також зовнішніми рецензентами. Студенти беруть в цьому участь як члени НМК і вчених рад. Зміст 
самостійної роботи студента в розрізі конкретного освітнього компонента визначається робочою програмою 
дисципліни та вказівками викладача.

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 даної ОП 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 про правила прийому на навчання та вимоги до вступників містяться на сайті Приймальної комісії 
КНУТШ (https://vstup.knu.ua/). Посилання на Правила прийому у 2022 році – https://bit.ly/3BS62vW. На сайті 
ННІМВ також є відповідна сторінка (http://www.iir.edu.ua/entrans/admission/), зокрема відносно ОР «Бакалавр» 
(http://www.iir.edu.ua/entrans/admission/bachelor_daytime/).

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

Згідно з Правилами прийому КНУТШ у 2022 році, конкурсний відбір вступників на ОП здійснюється за 
результатами зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з трьох конкурсних предметів: 1) українська мова і 
література, які є необхідними для кожного громадянина України та будь-якого фахівця з міжнародного права, який 
працюватиме на вітчизняному ринку юридичних послуг; 2) іноземна мова, яка є важливо для фахівців з 
міжнародного права, що працевлаштовуватимуться на внутрішньому та міжнародному ринку юридичних послуг, а 
також для фахівців з перекладу; 3) історія України (є важливою з точки зору формування загальних 
компетентностей) або математика (є необхідною для вирішення практичних кейсів та аналізу юридичних колізій, 
що становить основу для майбутньої правничої професії випускника).

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 такими документами, які є 
доступними для всіх учасників освітнього процесу: Положення про організацію освітнього процесу у Київському 
національному університеті імені Тараса Шевченка (https://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/Polozhennia-pro-
organizatsiyu-osvitniogo-procesu-11_04_2022.pdf), Положення про порядок реалізації права на академічну 
мобільність Київського національного університету імені Тараса Шевченка (http://mobility.univ.kiev.ua/?
page_id=804&lang=uk), Додаток до правил прийому «Порядок поновлення та переведення здобувачів вищої освіти 
(студентів, слухачів, курсантів) у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 
(http://vstup.univ.kiev.ua/userfiles/files/instruction.pdf), Положення про порядок перезарахування результатів 
навчання у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (http://mobility.univ.kiev.ua/?
page_id=798&lang=uk), Наказ Ректора від 12.07.2016 року за №603-22 "Про затвердження Порядку проведення в 
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка атестації для визнання здобутих кваліфікацій, 
результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території 
України після 20 лютого 2014 року (http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Nakaz_atestaciya_PK_2016.jpg).

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

Перезарахування результатів навчання відбувається на основі договору про навчання. Визнанню кредитів та 
результатів навчання для цілей мобільності сприяють документи, які містять інформацію про досягнуті результати 
навчання, на основі чого Університет приймає рішення про їх визнання та перезарахування. Усі кредити, отримані 
під час навчання за кордоном, як погоджено в договорі про навчання та підтверджено академічною довідкою, мають 
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бути перезараховані без затримки та входити до ступеневої кваліфікації здобувача освіти без будь-якої  додаткової 
роботи чи оцінювання. В індивідуальному навчальному плані академічної мобільності  зазначаються дисципліни, 
які підлягають перезарахуванню, та дисципліни, які опановуються студентом самостійно із зазначенням обсягу, 
форми, видів  діяльності та методів опанування дисципліни. Правила щодо визнання результатів навчання, 
отриманих в інших ЗВО, знайшли своє конкретне застосування в практиці ННІМВ. Наприклад, здобувачі І. 
Мусієнко та І. Хлист в 1 семестрі 2020 року брали участь в програмі академічної мобільності, за результатами якої їм 
було перезараховано певні освітні компоненти, які вони вивчали у Берлінському університеті імені Гумбольдта: 
європейське право (на ОП – право ЄС), речове та цивільно-процесуальне право (на ОП – порівняльне цивільне 
право), право даних та інформації (на ОП – порівняльне речове право та право інтелектуальної власності), 
порівняльно-процесуальне право (на ОП – порівняльний кримінальний процес).

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

Перезарахування результатів неформальної та інформальної освіти в Університеті розпочнеться з 1-го семестру 
2022/2023 навчального року, після набрання чинності наказу Міністерства освіти і науки України за №130 від 16 
березня 2022 року «Про затвердження порядку визнання у вищій та фаховій передвищій освіті результатів 
навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти». Університетське положення проходить етап 
обговорення і буде затверджене до завершення 1-го семестру 2022/2023 навчального року

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

Практики застосування вказаних правил на ОП не було.

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

На ОП застосовуються різні форми та методи навчання і викладання: 1) лекції (зокрема майстер-класи, презентації, 
перегляд навчальних фільмів) – задля набуття нових знань; 2) семінарські заняття (усні повідомлення, дискусії, 
відповіді на питання, розгляд гіпотетичних спорів у форматі moot court та case-study, вирішення задач-казусів, 
презентації доповідей, підготовка аналітичних довідок, процесуальних документів, проектів національних та 
міжнародних правових актів) – задля формування практичних навичок фахівця з міжнародного права; 3) самостійні 
роботи і курсова робота – задля закріплення теоретичного матеріалу і вдосконалення отриманих навичок; 4) 
практичні заняття з мови (читання, розповіді, виконання письмового та усного перекладу, тестів, аудіювання) – 
задля формування мовних компетентностей фахівця з перекладу; 5) виробнича практика – задля формування 
практичних навичок у сфері професійної діяльності. Наприклад, лекції забезпечують досягнення ПРН 1, 19-21, 26, 
семінарські заняття – ПРН 4-6, 8, 10, 12-14, 16-18, 22, 23, самостійні роботи та курсова робота – ПРН 2-5, 7, 9, 10, 15-
17, 22, заняття з мови – ПРН 11, виробнича практика – ПРН 5, 8-10, 14, 17, 18, 23-25, 27, 28. Відповідність форм і 
методів навчання й викладання програмним результатам навчання обґрунтовується у робочих програмах 
навчальних дисциплін. Форми організації освітнього процесу описані в Положенні про організацію освітнього 
процесу (https://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/Polozhennia-pro-organizatsiyu-osvitniogo-procesu-11_04_2022.pdf).

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?

Форми і методи навчання обираються викладачами ОП відповідно до змісту навчальних дисциплін. Їх відповідність 
вимогам студентоцентрованого підходу виявляється у можливості для здобувачів освіти коригувати ці форми і 
методи за можливості відповідно до власних інтересів, ставити запитання і висловлювати власну думку на лекціях та 
семінарських заняттях, обирати освітні компоненти, бази виробничої практики, теми курсової роботи, завдання для 
самостійної роботи, брати участь в програмах академічної мобільності. Під час лекційних та семінарських завдань і 
поза ними здобувачі освіти мають можливість висловлюватись з приводу якості освітнього процесу, удосконалення 
форм і методів навчання на ОП, а також формулювати відповідні пропозиції, а викладачі, зі свого боку,  їх 
враховують. Проведені у 2021-2022 рр. опитування здобувачів ОП (https://bit.ly/3S3KAK9 (загальне опитування), 
https://bit.ly/3UbSdj1 (опитування по дисциплінам) в цілому підтверджують задоволеність студентів навчанням на 
даній ОП (усі респонденти порекомендують навчання на ній). Зміст і структура ОП та визнання результатів 
навчання, в цілому, відповідає очікуванням студентів, однак деякі респонденти зазначили необхідність посилення 
освітньої програми в частині практичного навчання. Якість викладання не викликає сумнівів. 

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

Принцип академічної свободи відображено в Статуті Університету (http://univ.kiev.ua/pdfs/statut/statut-22-02-
17.pdf), Етичному кодексі університетської спільноти (http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/ethical-code/Ethical-code-
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of-the-university-community.pdf) та Етичному кодексі ННІМВ (http://www.iir.edu.ua/students/integrity/). 
Відповідність методів навчання і викладання на ОП принципам академічної свободи виявляється у праві науково-
педагогічних працівників вільно й творчо визначати зміст навчальних дисциплін, обирати форми і методи 
навчання, які зазначаються у робочих програмах дисциплін, але у суворій  відповідності до опису та навчального 
плану ОП. Крім того, викладачі Інституту мають право вільно усно та письмово висловлювати свою точку зору щодо 
актуальних та контроверсійних тем міжнародних відносин, міжнародного публічного, приватного, європейського та 
національного права, які вивчаються здобувачами на лекціях та семінарських заняттях, що може відображатись у 
їхніх публікаціях у вітчизняних та зарубіжних виданнях. Викладачі також пропонують ці публікації для обговорення 
здобувачам освіти. Відповідність методів навчання і викладання на ОП принципам академічної свободи також 
втілюється у праві студентів вільно висловлюватись на лекціях і семінарах, робити власні висновки під час 
написання курсової роботи, тощо.

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 *

Інформація про цілі, зміст, очікувані результати навчання, порядок та критерії оцінювання у межах окремих освітніх 
компонентів зазвичай доводиться до відома здобувачів освіти викладачами усно під час першої лекції та першого 
семінарського заняття, а також протягом всього навчального процесу на прохання студентів. Робочі програми 
дисциплін із зазначеною інформацією надсилаються студентам, як правило, до першого семінарського заняття після 
отримання електронних адрес груп та (або) потоків. Робочі програми навчальних дисциплін оприлюднюються на 
сайті e-learning.iir.edu.ua (платформа Moodle), а також на сайті ННІМВ («Навчання» > «Освітні програми» > «Рівень 
вищої освіти: перший / бакалавр» > «Міжнародне право»), тому всі здобувачі, які вивчають певний освітній 
компонент, мають можливість ознайомитись із цілями, змістом, очікуваними результатами навчання, порядком та 
критеріями оцінювання у зручний для них час. Більше того, всі друковані робочі програми зберігаються на 
кафедрах ННІМВ і надаються на вимогу студентів. 

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

В ННІМВ функціонує Наукове товариство студентів, яке проводить науково-практичні конференції та круглі столи, 
зокрема конференції «Актуальні проблеми міжнародних відносин» та «Шевченківська весна», у яких мають 
можливість брати участь здобувачі ОП. За підсумками вказаних конференцій найкращі статті студентів 
публікуються у фаховому виданні «Актуальні проблеми міжнародних відносин» (категорія «Б»). Студенти 
регулярно публікують свої статті також у журналі «Український часопис міжнародного права (категорія «Б»). 
Наприклад, студентка 4 курсу К. Олініченко опублікувала статтю «Environmental protection and a dynamic 
interpretation of the European Convention on Human Rights» (2020, №1) 
(http://jusintergentes.com.ua/images/2020/1/Olinichenko.pdf). Проф. В. Мицик спільно зі здобувачем ОП С. 
Горовенко опублікували статтю «Участь України у створенні нової архітектури регіональної безпеки у сфері захисту 
прав людини» у Віснику Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2021, № 2(54), С. 77-84, 
категорія «Б»). Здобувачі ОП брали активну участь у міжнародній науково-практичній конференції «Виконання 
Україною міжнародних зобов’язань з охорони довкілля крізь призму Угоди про асоціацію з Європейським Союзом» 
(22 квітня 2019 р.), а їхні тези було опубліковано у відповідній збірці (https://bit.ly/3BrZVwN). У 2020 р. проф. О. 
Шпакович ініціювала і провела конкурс на кращу наукову роботу з навчальної дисципліни «Право міжнародних 
організацій» серед студентів 1-6 курсів ІМВ. Переможцями стали студенти 3 курсу М. Шаламберідзе, Д. Ходаківська, 
Д. Каграманян та студентка 2 курсу С. Пеньковська. Наукові праці переможців були опубліковані у фахових 
журналах України. 27-28 листопада 2021 р. під егідою Центру досконалості Жана Моне відбулися ІІІ Всеукраїнські 
змагання з права ЄС. Перемогу здобула команда «Lex victoriae», до складу якої входила студентка 2 курсу ННІМВ Б. 
Марченко. Команди Інституту, до складу яких входили студенти ОП, брали участь у міжнародному конкурсі з 
публічного права Levan Alexidze International Law Moot Court Competition, за результатами якого виходили у фінал 
(2019 і 2020 р.) та здобували перемогу (2021 р.). Здобувачі ОП беруть участь у Щорічних читаннях пам’яті 
професора Олександра Задорожнього, міжнародно-правових брифінгах Української асоціації міжнародного права 
(http://jusintergentes.com.ua/images/2020/4/Bryfingy_UAMP.pdf). Протягом січня-лютого 2022 року студенти 4 
курсу В. Коновчук, Е. Ходададі, Т. Граб та І. Конопляста в рамках навчально-виробничої практики зібрали матеріали 
в наукових архівах м. Києва та в архіві МЗС щодо праць та біографій репресованих юристів-міжнародників України. 
Поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП відбувається також у формі виконання студентами 
аналітичних завдань, передбачених самостійною роботою, та підготовки і написання курсових робіт.

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

Робочі програми навчальних дисциплін ОП регулярно оновлюються згідно з нормативними документами КНУТШ. 
Викладачі оновлюють зміст своїх освітніх компонентів на основі знань щодо новітніх наукових досягнень та подій в 
сфері міжнародного права, набутих під час різних наукових конференцій та стажувань, роботи з публікаціями у 
вітчизняних та закордонних фахових виданнях, практичної юридичної діяльності. Вони включають власні наукові 
публікації у список рекомендованої літератури робочих програм для ознайомлення здобувачами освіти. Наприклад, 
проф. В. Мицик використовує матеріали опублікованих за його редакцією підручників «Міжнародне публічне 
право» (Т. 1. Основи теорії, Харків: Право, 2020, 416 с. та Т. 2. Основні галузі, Харків: Право, 2020, 624 с.) під час 
викладання ОК «Міжнародне публічне право (основи теорії)» та включив їх до робочої програми дисципліни. Доц. 
В. Ржевська використовує матеріали свого підручника «International Judicial Institutions» (Khmelnytskyi: Publisher 
Stasiuk L.S, 2018, 168 p.) під час викладання дисципліни «Міжнародне правосуддя» та включила його до робочої 
програми дисципліни. Навчальний посібник проф. М. Медведєвої International Environmental Law (K.: Publishing 
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and Polygraphic Centre ‘Kyiv University’, 2021, 137 p.) було рекомендовано студентам, які вивчають дисципліну 
«Міжнародне екологічне право», та поміщено на сторінці курсу на платформі Moodle. Навчальний посібник проф. 
К. Смирнової “Основи права конкуренції Європейського Союзу та “європеізація” конкуренційного права України» 
(ВПЦ “Київський університет”, 2021, 223 с.), розміщений у базі даних літератури Центру досконалості Жана Моне 
(https://bit.ly/3dtNOre), а також монографію “Асоціація між Європейським Союзом і третіми країнами: сучасний 
стан і динамізм в умовах інтеграції та дезінтеграції ” (К. В. Смирнова, О. В. Святун, І. А. Березовська та ін. К.: ВПЦ 
"Київський університет", 2021, 239 с.), розміщену на платформі Moodle (https://e-
learning.iir.edu.ua/pluginfile.php/5231/mod_book/chapter/1111/monograph_full_Association_EU_third_countries.pdf), 
було рекомендовано для користування здобувачами, які обради спеціалізований вибірковий блок дисциплін 
«Європейське право». Підручник доц. О. Лисенко “Порівняльне конституційне право” (К.: Інтерсервіс, 2021, 372 с.) 
та підручник у співавторсті “Конституційне право” (за заг. редакцією М.І.Козюбри, К.: ВАІТЕ, 2021, 528 с.), 
підготовлений в рамках діяльності Координатора проектів ОБСЄ в Україні, було рекомендовано студентам для 
вичення дисципліни “Порівняльне конституційне право”. Відповідні матеріали та посилання на них викладені на 
платформі Moodle.

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

Інтернаціоналізація діяльності здійснюється через програми академічної мобільності та міжнародного обміну 
студентами (http://www.iir.edu.ua/en/international_cooperation/academic_mobility/). В ННІМВ було створено групу з 
міжнародних зв’язків, а в КНУТШ – відділи міжнародних зв'язків та академічної мобільності. Університет є 
партнером двох проектів Horizon 2020. Викладачі ОП беруть участь в міжнародних конференціях, програмах 
підвищення кваліфікації, проходять закордонні стажування, публікують результати своїх наукових досліджень у 
виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних. Протягом 2018-2022 рр. О. Григоров, А. Басиста, 
Р. Єделєв, А. Пазюк, З. Тропін, К. Смирнова, О. Шпакович, О. Гончарук, О. Святун опублікували статті у виданнях, 
що індексуються в базах Web of Science та Scopus. Викладачі ОП є членами редакційних колегій зарубіжних фахових 
видань, міжнародних урядових та неурядових організацій: проф. О. Буткевич є членом редакційної колегії журналу 
“JUS GENTIUM”. Journal of International Legal History, проф. Смирнова К. – членом редакційної ради журналу 
Evropský politický a právní diskurz та міжнародної експертної організації Academic Society for Competition Law, доц. З. 
Тропін рецензує статті до журналу Przeglad Europejski. В Інституті активно реалізовується міжнародна проектна 
діяльність ( http://www.iir.edu.ua/international_cooperation/international_projects/).

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?

Визначені у навчальному плані та робочих програмах навчальних дисциплін форми контрольних заходів 
забезпечують перевірку досягнення програмних результатів навчання. Робочі програми дисциплін визначають 
схему оцінювання за формами контролю в п. 7 («Схема формування оцінки»). Заходи поточного контролю 
використовуються для перевірки рівня підготовленості здобувача освіти до виконання конкретних завдань, 
визначених робочими програмами, та здійснюються під час проведення лекційних, практичних і семінарських 
занять у формі оцінювання усних відповідей на запитання, вирішення практичних казусів (кейсів), виступів 
студентів у форматі moot court, case-study, а також парламентських слухань, здійсненого перекладу, тощо. Контроль 
виконання завдань самостійної роботи у формі перевірки підготовки аналітичних довідок, процесуальних 
документів, проектів національних та міжнародних правових актів, контролю успішності проходження 
дистанційних курсів здійснюється під час практичних і семінарських занять, а також у поза аудиторний час. 
Модульні контрольні роботи проводяться, як правило, під час лекцій або з відривом від навчання під час модульних 
тижнів. Присудження освітньої кваліфікації «Бакалавр міжнародного права» здійснюється винятково за 
результатами підсумкового контролю, який включає семестровий контроль та атестацію здобувачів освіти. Форми 
семестрового контролю на ОП – залік, іспит, диференційований залік. Форми атестації здобувачів освіти визначено 
в описі освітньої програми: вона проводиться у формі комплексного кваліфікаційного іспиту з міжнародного права 
та кваліфікаційного іспиту з фахового перекладу. Комплексний кваліфікаційний іспит спрямований на перевірку 
ПРН 4-6, 10, 13, 19-22, 26; кваліфікаційний іспит з фахового перекладу – на перевірку ПРН 11-13, 16. 

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

Робочі програми навчальних дисциплін містять інформацію про форми контрольних заходів, критерії оцінювання 
навчальних досягнень здобувачів вищої освіти, результати навчання за дисципліною, методи оцінювання та 
пороговий критерій оцінювання, відсоток у підсумковій оцінці з дисципліни, а також схеми формування оцінки з 
розподілом балів за всі форми контролю. Проінформованість щодо форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання надає можливість студентам самостійно контролювати власні кількісні показники результатів 
навчання. Здобувачі вищої освіти інформуються про результати поточного контролю викладачами усно, письмово, 
зокрема через електронне листування, або можуть відслідковувати кількість набраних балів на сторінці відповідних 
дисциплін на платформі Moodle (рубрика «Журнал оцінок»). Інформація про форми контрольних заходів та 
критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти міститься також у робочій програмі виробничої 
практики та методичних рекомендаціях з написання курсової роботи.
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Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

Інформація щодо форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання зазвичай доводиться до відома здобувачів 
освіти викладачами усно під час першої лекції та першого семінарського заняття, а також протягом всього 
навчального процесу на прохання студентів. Робочі програми дисциплін з інформацією щодо виду, строків, методів 
оцінювання та кількості модульних контрольних робіт надсилаються студентам, як правило, до першого 
семінарського заняття після отримання електронних адрес груп та (або) потоків. Робочі програми навчальних 
дисциплін оприлюднюються на сайті e-learning.iir.edu.ua (платформа Moodle), а також на сайті ННІМВ («Навчання» 
> «Освітні програми» > «Рівень вищої освіти: перший / бакалавр» > «Міжнародне право»), тому всі здобувачі, які 
вивчають певний освітній компонент, мають можливість ознайомитись з формами контрольних заходів та 
критеріями оцінювання у зручний для них час. Більше того, всі друковані робочі програми зберігаються на 
кафедрах ННІМВ і надаються на вимогу студентів. Студентам заздалегідь доводиться до відома графік проведення 
модульних контрольних робіт і теми, що виносяться на них. Інформація щодо проведення сесій, захисту звітів 
практик, проведення кваліфікаційних іспитів оприлюднюється на сайті ННІМВ та доводиться до відома здобувачів 
через лаборантів та методистів.

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 293 “Міжнародне право” на момент підготовки відомостей про 
самооцінювання затверджено не було, тому форми атестації здобувачів ОП визначаються нормами чинного 
законодавства про освіту, Положенням про організацію освітнього процесу у КНУТШ, навчальним планом та 
описом ОП. Формами атестації ОП є комплексний кваліфікаційний іспит з міжнародного права та кваліфікаційний 
іспит з фахового перекладу. 

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

Процедура проведення контрольних заходів регулюється Положенням про організацію освітнього процесу (розділ 
4), а також, в частині, яка не суперечить цьому Положенню, – Положенням про порядок оцінювання знань студентів 
при кредитно-модульній системі організації навчального процесу в Київському національному університеті імені 
Тараса Шевченка (http://nmc.univ.kiev.ua/docs/POLOJENNIA-2010-1.doc). Ці документи оприлюднено на сайті 
КНУТШ на сторінці Науково-методичного центру організації освітнього процесу. Крім того, кожна робоча програма 
навчальної дисципліни передбачає більш детальну процедуру проведення контрольних заходів, а інформація про 
терміни проведення заліків та іспитів публікується на сайті ННІМВ. Крім того, з метою належної організації 
навчального процесу в умовах карантинних обмежень з урахуванням рекомендацій МОН щодо впровадження 
змішаного навчання наказом ректора КНУ затверджено Тимчасовий порядок проведення заліково-екзаменаційної 
сесії та підсумкової атестації з використанням технологій дистанційного навчання у Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка  http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Poryadok%20zal_ekz%20sesii%20dyst_techn.pdf.

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

Об'єктивність екзаменаторів під час іспитів забезпечується такими механізмами та інструментами: по-перше, це 
письмова або змішана форма іспитів; по-друге, оцінювання на іспиті проводиться двома екзаменаторами, один з 
яких – викладач відповідної дисципліни, а другий призначається саме з метою гарантування неупередженості 
оцінювання; по-третє, оцінювання відбувається відповідно до чітких процедур, визначених Положенням про 
організацію освітнього процесу (розділ 7). Порядок 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) передбачає право кожного члена університетської спільноти поскаржитись на порушення етичних 
норм, зокрема щодо обʼєктивності оцінювання, до керівника відповідного структурного підрозділу та регулює 
порядок ухвалення рішень Постійною комісією Вченої ради КНУТШ з питань етики. Крім того, задля запобігання 
виникненню конфлікту інтересів записи процедур і рішень, які стосуються оцінювання (відомості, книги протоколі 
засідання екзаменаційної комісії), а також екзаменаційні роботи студентів зберігаються упродовж визначеного 
періоду. 

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

Порядок повторного проходження контрольних заходів регламентується Положенням про організацію освітнього 
процесу (розділ 7). Повторне складання іспитів допускається не більше двох разів із кожної дисципліни: один раз – 
викладачу, другий – комісії, яка створюється директором ННІМВ та до складу якої не включається науково-
педагогічний працівник, що викладав дисципліну. У разі поважної і документально підтвердженої причини 
затверджується індивідуальний графік для складання семестрового контролю. Якщо здобувач має більше двох 
незадовільних оцінок за результатами іспитів, це є підставою для виключення з ННІМВ. Якщо була порушена 
процедура оцінювання, то ректор впродовж шести місяців може визнати її недійсною і призначити повторні 
контрольні заходи. На ОП були випадки повторного проходження контрольних заходів, наприклад, в 1 семестрі 
2021-2022 навчального року здобувачка Л. Гаркуша отримала оцінку «незадовільно» (53 бали) в результаті 
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проходження семестрового контролю  за дисципліною «Порівняльне трудове і соціальне право» (форма контролю - 
іспит). Внаслідок перескладання цього освітнього компоненту вона отримала оцінку «задовільно» (60 балів).

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

Порядок оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів регламентується Положенням про 
організацію освітнього процесу (розділ 4), Положенням про Апеляційну комісію, Положенням про порядок 
створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії в Київському національному університеті імені Тараса 
Шевченка. Упродовж тижня після оголошення результатів поточного контролю (але не пізніше початку 
семестрового контролю) здобувач освіти може звернутися до оцінювача за роз’ясненням і/або з незгодою щодо 
отриманої оцінки. Рішення щодо висловленої здобувачем незгоди приймає оцінювач. У випадку незгоди з рішенням 
оцінювача щодо результатів семестрового контролю здобувач освіти може звернутися до нього з незгодою щодо 
отриманої оцінки у день її оголошення. Рішення щодо висловленої здобувачем незгоди приймає оцінювач 
(оцінювачі). У випадку незгоди з цим рішенням здобувач освіти може звернутися до директора ННІМВ з 
умотивованою заявою щодо неврахування оцінювачем важливих обставин при оцінюванні. За рішенням директора 
письмова робота здобувача освіти може бути надана для оцінювання іншому викладачу для здійснення її 
оцінювання. Директор ухвалює рішення за заявою здобувача освіти, керуючись аргументами, якими здобувач освіти 
мотивує свою незгоду з оцінкою, і усними чи письмовими поясненнями оцінювача. Випадків оскарження процедури 
та результатів проведення контрольних заходів на ОП не було.

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

Політика, стандарти і процедура дотримання академічної доброчесності містяться в Положенні про організацію 
освітнього процесу (розділи 9 та 10), Етичному кодексі університетської спільноти, Етичному кодексі ННІМВ, 
Положенні про систему забезпечення якості освіти та освітнього процесу КНУТШ (https://bit.ly/34Zwzt7). Зазначені 
документи визначають види і форми порушень академічної доброчесності, засоби попередження таким випадкам, 
види відповідальності для здобувачів освіти та науково-педагогічних працівників, процедурні питання, повʼязані за 
порушеннями академічної доброчесності. В ННІМВ створено Етичну комісію, на рівні КНУТШ діє  Комісія з питань 
етики. Крім того, в 2020 році було затверджено Положення про систему виявлення та запобігання академічному 
плагіату у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 
(https://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/Detection-and-prevention-of-academic-plagiarism-in-University.pdf) та прийнята 
Ухвала КНУТШ «Вимоги етичної компетентності та запобігання неетичної поведінки представників 
університетської спільноти» (https://bit.ly/3v0ogby).

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

Питання протидії порушенням академічної доброчесності детально врегульоване в Положенні про систему 
виявлення та запобігання академічному плагіату у КНУТШ. В 2018 році Університет і ТОВ «Антиплагіат» уклали  
договір про співпрацю, який дозволяє використовувати програму «Unicheck» з цією метою. Договір передбачає 
проведення різноманітних лекцій і майстер-класів для здобувачів освіти та викладачів КНУТШ щодо академічного 
плагіату, що реалізується на регулярній основі також і в ННІМВ. Більше того, наукові керівники самостійно 
перевіряють курсові роботи на предмет плагіату та на відповідність іншим принципам академічної доброчесності, 
використовуючи пошукові системи та (або) доступні програми. Вони інформують здобувачів про неприпустимість 
плагіату, списувань, фабрикацій, фальсифікацій та інших порушень академічної доброчесності. Викладачі деяких 
дисциплін вдаються до таких засобів попередження порушенням академічної доброчесності, як надання 
індивідуальних завдань кожному окремому студенту під час модульних контрольних робіт, усне опитування під час 
семінарських занять та заліків (іспитів).

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

З 2020 року КНУТШ бере участь в проекті «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти». За проектом 
передбачено два цикли внутрішньоуніверситетського опитування здобувачів та науково-педагогічних працівників, 
яке покликане визначити сильні та слабкі сторони освітнього процесу, що пов'язані з академічною доброчесністю та 
якістю освіти. ННІМВ є партнером Проекту сприяння Академічній доброчесності в Україні SAIUP 
(http://www.iir.edu.ua/education/academic_integrity/). Крім того, наукові керівники курсових робіт інформують 
здобувачів освіти щодо неприпустимості її порушень при вивченні освітніх компонентів. Методичні рекомендації 
щодо написання курсових робіт місять вимогу щодо дотримання принципів академічної доброчесності правил 
оформлення посилань на використані джерела. 17 квітня 2019 р. Комітет з юридичної освітньої політики, Комітет 
інтелектуальної власності ВГО «Асоціація адвокатів України», Американські Ради з міжнародної освіти та ГО 
«Студія сучасного права» провели в ННІМВ спільний захід – семінар на тему «Правовий вимір академічної 
доброчесності», у якому взяли участь здобувачі ОП. 14-24 лютого 2022 р. на базі ННІМВ Українською асоціацією 
міжнародного права було проведено навчально-практичний курс лекцій «Думай як професор», присвячений 
питанням методології наукової діяльності в сфері міжнародного права та науковій етиці і доброчесності. 

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

Положення про організацію освітнього процесу в п. 9.8.3 передбачає види відповідальності для  здобувачів освіти за 
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порушення академічної доброчесності: повторне проходження оцінювання; повторне проходження відповідного 
освітнього компонента освітньої програми; відрахування з Університету; позбавлення наданих Університетом пільг з 
оплати навчання. Положення також визначає в п. 10.7.3 види відповідальності для викладачів: відмова у 
присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання; позбавлення присудженого наукового ступеня чи 
присвоєного вченого звання; відмова у присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного звання, 
кваліфікаційної категорії; позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати 
визначені законом посади. Розслідуванням випадків порушення академічної доброчесності та визначенням 
відповідальності за такі порушення займається Постійна комісія Вченої ради КНУТШ та Етична комісія ННІМВ. 
Наприклад, в 2021-2022 навчальному році курсова робота студентки 3 курсу О. Булгакової з предмету “Міжнародне 
публічне право” була повернута доц. З. Тропіним на доопрацювання у зв’язку з наявністю запозичень в тексті роботи 
без відповідних посилань.

6. Людські ресурси

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

Процедура конкурсного добору визначається Порядком конкурсного відбору на посади науково-педагогічних 
працівників у КНУТШ (http://senate.univ.kiev.ua/?p=1863). Всі викладачі, що забезпечують реалізацію ОП, пройшли 
конкурсний відбір відповідно до цього Порядку. Документ встановлює такі вимоги для претендентів на посади 
науково-педагогічних працівників: 1) наявність наукового ступеню або вченого (почесного) звання або ступеню 
магістра; 2) проведення відкритого заняття (лекція, семінарське або практичне заняття) для оцінки рівня 
професійної кваліфікації претендента, який працює в КНУТШ, або виступ перед науково-педагогічними 
працівниками кафедри з доповіддю – для претендента, який в Університеті не працює; 3) подання ученому 
секретарю Університету документів, серед яких – список наукових та науково-методичних праць, які визначають 
академічну та професійну кваліфікацію претендента на посаду викладача кафедри. Важливими критеріями для 
оцінки професіоналізму викладачів в ННІМВ виступають рівень володіння іноземними мовами, сфера практичної 
діяльності претендента, стаж роботи, наявність публікацій в зарубіжних фахових виданнях та виданнях, що 
індексуються в міжнародних наукометричних базах, зокрема іноземною мовою. Оголошення про проведення 
конкурсу, терміни та умови його проведення публікуються в газеті «Освіта» та на веб-сайті Університету: 
http://senate.univ.kiev.ua/?cat=9. 

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

Залучення роботодавців в КНУТШ здійснюється у формі організації проходження здобувачами освіти виробничої 
практики. Так, в 2019 р. між ННІМВ та адвокатським обʼєднанням «Брати Попко та Партнери» було укладено 
договір про проведення виробничої (переддипломної) практики для здобувачів освіти ОП. У 2021 році такий договір 
було укладено з ВГО «Українська асоціація міжнародного права», а в 2022 році – з ВГО «Українська асоціація 
європейського права». Університет забезпечує залучення роботодавців до реалізації освітнього процесу у формі 
роботи у складі екзаменаційних комісій шляхом погодинної оплати їх праці, а також за сумісництвом. Залучення 
роботодавців передбачено відповідним Положенням про Ради роботодавців у КНУТШ (http://senate.univ.kiev.ua/?
p=1466), згідно з яким Рада визначається консультативно-дорадчим органом Університету, а метою її діяльності 
визначено, серед іншого, покращення якості освітніх послуг. В ІМВ функціонує Центр карʼєри та працевлаштування 
(http://www.iir.edu.ua/institute/career_employment_centre/), а також Науково-експертна рада при Науково-
методичній комісії Інституту, до складу якої входять роботодавці і основними завданнями якої є консультаційна та 
експертна підтримка моніторингу якості вищої освіти відповідно до освітніх програм Інституту. Деякі викладачі ОП 
є одночасно і роботодавцями, що свідчить про їхню безпосередню участь в організації та реалізації освітнього 
процесу на ОП в якості обох категорій. 

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

Університет забезпечує можливість залучення професіоналів практиків, експертів галузі, представників 
роботодавців до читання лекцій незалежно від наявності у них наукового ступеню. Також ця категорія залучається 
до керівництва практикою і кваліфікаційними роботами шляхом зарахування на частину ставки і погодинної 
оплати їх праці, а також за сумісництвом. Д.ю.н., проф., адвокат і керуючий партнер адвокатського бюро “Олександр 
Григоров та партнери” О. Григоров викладає дисципліни «Міжнародне повітряне право» та «Міжнародне космічне 
право»; к.ю.н., доц., адвокат, член комітету з міжнародного права Національної асоціації адвокатів України З. 
Тропін - дисципліну “Імунітети в міжнародному праві”. Практики та експерти в сфері міжнародних відносин і 
міжнародного права проводять майстер-класи для здобувачів ОП: 2020 р. Ю. Аносова, к.ю.н., юристка ГО «Ла 
Страда-Україна», провела два майстер-класи щодо протидії торгівлі людьми в Україні, дискримінації щодо жінок та 
домашньому насильству; 2021 р. було проведено англомовні онлайн-зустрічі із Консулом України в Чорногорії М. 
Шматовим та начальником відділу міжнародних спорів Департаменту міжнародного права МЗС А. Пасічником. 27 
квітня 2021 студенти 4 курсу в рамках вивчення ОК «Міжнародне публічне право (Основні галузі та інститути)» 
відвідали брифінг УАМП «Юрисдикційні імунітети держав: виклики в публічному та приватному праві», спікерами 
якого зокрема були Р. Шоу (партнер в бостонському підрозділі міжнародної юридичної фірми «Holland & Knight») та 
О. Гіренко (український дипломат). 

Сторінка 15



Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

Викладачі Університету мають можливість підвищувати кваліфікацію, беручи участь в заходах, організованих 
Інститутом післядипломної освіти, а також у вітчизняних та зарубіжних ЗВО і наукових установах. У 2022 р. було 
схвалене Положення про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників КНУТШ. 
http://senate.univ.kiev.ua/?p=1997  Університет сприяє професійному розвитку викладачів ОП шляхом направлення 
на стажування та звільнення від занять на цей період. У 2018 році З. Тропін проходив підвищення кваліфікації у 
Варшавському університеті в рамках візиту за програмою «Study in Pоland»; у 2020 р. С. Білоцький проходив 
стажування в Університеті Суспільних Наук (м. Лодзь, Польща) та Католицькому університеті (м. Ружомберок, 
Словаччина); у 2021 р. М. Медведєва, В. Мицик, І. Влялько проходили підвищення кваліфікації за програмою “Роль 
гарантів освітніх програм у розбудові внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти” (м. Київ); у 2021 р. Р. 
Єделєв проходив стажування на тему “Європейські нововведення в системі сучасної юридичної освіти і професійної 
культури юристів” у Вищій школі внутрішньої безпеки (м. Лодзь, Польщі);  у 2022 р. О. Григоров проходив 
стажування на тему “Вища юридична освіта в Європейському Союзі: досвід, особливості, цифровізація” в 
Куявському університеті (м. Вроцлавек, Польща). Також КНУТШ сприяє розвитку викладачів шляхом преміювання 
за високі результати публікаційної активності, зокрема за публікації, проіндексовані в міжнародних 
наукометричних базах Scopus та Web of Science. 

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Стимулювання розвитку викладацької майстерності в КНУТШ відбувається шляхом присвоєння звання «Кращий 
викладач року». До основних форм нематеріального заохочення відноситься також сприяння кар’єрному зростанню 
викладачів, допомога у виданні науко-методичних праць, заохочення участі в науково-практичних конференціях, 
відзначення державними нагородами і подяками органів державної влади і КНУТШ. В ННІМВ викладачі ОП 
взаємно відвідують лекційні та семінарські заняття відповідно до встановленого графіку. Університет є учасником 
Програми вдосконалення викладання у вищій освіті України, яка реалізується Британською Радою в Україні у 
партнерстві з Інститутом вищої освіти НАПН України, Advance HE за підтримки МОН України і Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти. Розвиток викладацької майстерності стимулюється шляхом сприяння 
участі науково-педагогічних працівників у відповідних тренінгах. Наприклад, викладачі М. Медведєва, В. Мицик, С. 
Білоцький, О. Поєдинок у 2018-2021 роках пройшли курс розробки контрольних заходів в рамках теми “Основи 
тестології та розробки тестових завдань” (МОН України, “Універсальна екзаменаційна мережа” за підтримки 
Координатора проектів ОБСЄ в Україні). В 2021 р. в КНУТШ впроваджено програму KNU Professionals 
(https://bit.ly/3sJwwKc), в межах якої постійно проводяться різні заходи, в т.ч. цикли лекцій з удосконалення 
педагогічних навичок викладачів в умовах дистанційного навчання KNU Teach Week (https://bit.ly/3JAZGC2).

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?

ННІМВ має достатні фінансові та матеріально-технічні ресурси, а також навчально-методичне забезпечення для 
реалізації ОП, що гарантує досягнення її цілей та програмних результатів навчання. Наприклад, бібліотечні ресурси 
допомагають досягти ПРН 3, 7, 8, 16. Бібліотека ННІМВ включає читацькі зали, комп’ютерний клас, книгосховище; 
відкривається доступ до ресурсів міжнародних наукометричних баз даних. Наукова бібліотека ім. М. Максимовича 
налічує 3,5 млн примірників книжкового фонду. Інформація про фінансові ресурси КНУТШ є на офіційному сайті 
(http://www.univ.kiev.ua/ua/official). Навчально-методичні матеріали забезпечують досягнення цілей та програмних 
результатів навчання ОП завдяки доступності для студентів підручників, навчальних посібників, текстів лекцій. Так, 
підручник «Міжнародне публічне право» у 2 томах, виданий у 2019-2020 роках за редакцією В. Мицика (Харків: 
«Право»), є базовим для всіх здобувачів освіти ОП. В ННІМВ успішно функціонує Освітньо-експертний центр 
порівняльного і європейського права. Викладачі регулярно надсилають студентам необхідні матеріали зі своїх 
дисциплін електронною поштою та розміщують наявні в них ресурси на платформі Moodle. У разі неможливості 
проводити аудиторні заняття в ННІМВ використовуються технології дистанційного навчання, а саме e-learning 
(Moodle) та програма Microsoft Teams.

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?

Здобувачі вищої освіти мають безперешкодний доступ до інфраструктури та інформаційних ресурсів, необхідних 
для реалізації освітньої діяльності на ОП. Це забезпечується наявністю просторого приміщення ННІМВ, що має 
аудиторії із сучасним обладнанням, бібліотеку, гуртожиток, медчастину, спортзал, їдальні, кафе, стадіон, 
креативний простір Open Space, покриття Wi-Fi, тощо. В Інституті було створено Освітньо-експертний центр 
порівняльного і європейського права, який обладнаний сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями і 
де викладачі кафедри порівняльного і європейського права проводять заняття зі студентами ОП. Задля виявлення 
потреб та інтересів здобувачів Університет проводить щорічні опитування UNIDOS. Результати опитувань 
аналізуються на засіданнях ректорату і доводяться до відома деканів і директорів. Здобувачі освіти мають 
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можливість звертатися безпосередньо до Студентської ради ННІМВ для забезпечення врахування їхніх потреб та 
інтересів під час провадження освітньої діяльності. 

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

Безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я здобувачів освіти ОП досягається за рахунок таких заходів: 
пропускна система, відеоспостереження, охорона в будівлях ННІМВ; відповідність приміщень корпусів і гуртожитку 
санітарним, технічним нормам, регулярна перевірка стану протипожежної безпеки, інструктажі з техніки безпеки, 
що надаються здобувачам на лабораторних заняттях і перед проходженням виробничої практики; доступність для 
студентів медичного пункту ННІМВ, а також Інституту психіатрії Університету, університетської клініки, 
психологічної служби Університету; спеціальні заходи в період дії карантинних обмежень, повʼязаних із 
розповсюдженням коронавірусу (дезінфекція, масковий режим, дистанційне навчання), та воєнного стану, 
повʼязаного з широкомасштабною збройною агресією Росії проти України (дистанційне навчання); заходи для 
поліпшення емоційного та психологічного стану здобувачів, що регулярно відбуваються в Інституті, наприклад, 
«Міс ІМВ», «Містер та Міс Дипломат», «Веселка країн», «День кар’єри», «Благодійний бал ІМВ». Заходи із 
забезпечення безпечності освітнього середовища для життя та здоров’я здобувачів передбачені в Стратегічному 
плані розвитку Університету на період 2018-2025 року, Правилах внутрішнього розпорядку, Положенні про 
студентське містечко та студентський гуртожиток, Правилах внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках 
Університету. В 2022 р. було прийнято ухвалу Вченої ради КНУТШ «Морально-психологічні аспекти інформаційної 
безпеки в умовах кризових ситуацій».

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?

Освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та соціальну підтримку здобувачів вищої освіти здійснюють 
такі підрозділи КНУТШ: Центр по роботі зі студентами, Відділ академічної мобільності, Відділ сприяння 
працевлаштуванню, Молодіжний центр культурно-естетичного виховання, Центр комунікацій, Навчальна 
лабораторія соціологічних та освітніх досліджень, Наукове товариство студентів та аспірантів, тощо. На рівні ННІМВ 
таку підтримку студентам надають: гарант та викладачі ОП (освітня, організаційна, інформаційна, консультативна 
підтримка), методисти спеціальності 293 «Міжнародне право» та лаборанти кафедр (організаційна, інформаційна, 
консультативна підтримка), співробітники студентського столу (організаційна підтримка). Крім того, інформаційна 
підтримка здобувачів освіти ОП здійснюється за рахунок існування та регулярного оновлення сайтів КНТШ та 
ННІМВ, функціонування різних соціальних мереж. Відповідно до результатів опитувань UNIDOS, рівень 
задоволеності здобувачів вищої освіти освітньою, організаційною, інформаційною, консультативною та соціальною 
підтримкою достатньо високий (http://unidos.univ.kiev.ua/?q=uk/zvity_pro_doslidzhennya).

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)

КНУТШ та ННІМВ створюють достатні юридичні та організаційні умови для реалізації права на освіту особами з 
особливими освітніми потребами. Так,  було ухвалено Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних груп населення у КНУТШ (www.univ.kiev.ua/pdfs/equal-opportunities/Poryadok-suprovodu-
osib-z-invalidnistyu.pdf). У рамках проекту «Університет рівних можливостей» розроблено пам’ятку «Про правила 
комунікації із людьми з інвалідністю» (https://www.univ.kiev.ua/pdfs/equal-opportunities/Pamyatka-pro-pravyla-
komunikaciyi-iz-lyudmy-z-invalidnistyu.pdf), а також розроблено поетапний план облаштування доступності корпусів 
факультетів, інститутів та університетської території для таких осіб (наприклад, для осіб з порушенням зору в 
ННІМВ заплановане встановлення мнемосхем, облаштування приміщень тактильними та контрастними стрічками, 
облаштування паркувальних місць для осіб з інвалідністю, облаштування для них відповідних місць в аудиторіях). 
Вхід до Інституту обладнано спеціальними пандусами, функціонують ліфти для забезпечення потреб з обмеженими 
руховими можливостями. В рамках ОП наразі немає осіб з особливими освітніми потребами.

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 забезпечує захист здобувачів вищої освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм 
фізичного чи психічного насильства. Крім того, політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій в 
КНУТШ та ННІМВ передбачено в Положенні про організацію освітнього процесу, Етичному кодексі 
університетської спільноти, Положенні про Постійну комісію Вченої ради з питань етики КНУТШ, Етичному кодексі 
Інституту. Всі ці документи оприлюднено і розміщено на сайтах Університету і Інституту. Порядок вирішення 
конфліктних ситуацій у КНУТШ від 14 лютого 2020 року (http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/Procedure-for-
resolving-conflict-situations-in-University.pdf) визначає процедуру розгляду порушень принципів і норм поведінки, 
визначених в Етичному кодексі університетської спільноти, а також ухвалення рішень Постійною комісією Вченої 
ради з питань етики. Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» у 2015 р. в Університеті затверджено 
«Антикорупційну програму» (http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/preventing-
corruption/antykoruptsiyna_prohrama.pdf). На сайті КНУТШ є сторінка «Запобігання і протидія корупції» 
(http://www.univ.kiev.ua/official/preventing-corruption/#p2), де здобувачі освіти мають можливість ознайомитись із 
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механізмом реагування на випадки корупції. Інформація про прояви корупції з боку посадових осіб, працівників та 
студентів КНУТШ може бути повідомлена або електронним листом на адресу anticor@univ.kiev.ua, або письмово за 
адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60, або за телефоном (044) 239-31-60. Органами, уповноваженими на 
застосування певних заходів у випадках конфліктних ситуацій, пов’язаних з сексуальними домаганнями, 
дискримінацією та корупцією, є Студентська рада та студентська профспілка ННІМВ. У таких ситуаціях студенти 
мають можливість також звернутися до завідувача кафедри і гаранта ОП. У 2022 р. було схвалено Порядок 
запобігання та протидії дискримінації, булінгу, гендерно-обумовленому насильству в КНУТШ, який регулює 
порядок реагування на відповідні випадки дискримінації, булінгу, гендерно-обумовленого насильства та 
сексуальних домагань http://senate.univ.kiev.ua/?p=2008 . Серед учасників освітнього процесу на ОП не зафіксовано 
конфліктних ситуацій, які були пов’язані з сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією. 

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 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка  
(https://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/Polozhennia-pro-organizatsiyu-osvitniogo-procesu-11_04_2022.pdf), Наказ 
ректора від 11.08.2017 р. за №729-32 "Про запровадження в освітній та інформаційний процес форм опису освітньо-
професійної (освітньо-наукової) програми, структурних вимог до інформаційного пакету, форм робочої навчальної 
програми дисципліни і форми представлення інформації про кваліфікацію науково-педагогічного працівника" з 
додатками (http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Nakaz_Form_Doc-729-32_11-08-2017.pdf) та змінами згідно Наказу ректора 
від 05.07.2019 №595-32 (https://bit.ly/3v1d3Y5), Положення про систему забезпечення якості освіти та освітнього 
процесу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка ( 
https://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/Quality-assurance-system-of-education-and-educational-process.pdf), Наказом 
ректора «Про затвердження тимчасового порядку розроблення, розгляду і затвердження освітніх (освітньо-
професійних, освітньо-наукових) програм» від 05.03.2018 р. за №158-32 (https://bit.ly/33AyYdu); Наказом ректора 
«Про затвердження Тимчасового порядку розгляду пропозицій щодо внесення змін до описів ступеневих освітніх 
програм» від 08.07.2019 р. за №601-32 (https://bit.ly/3oZwz3u).

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

Положення про організацію освітнього процесу (п. 2.14.2) та Положення про систему забезпечення якості освіти та 
освітнього процесу в КНУТШ серед підстав внесення змін до освітніх програм в Університеті визначають: зміни у 
нормативних документах, у тому числі прийняття нових освітніх і професійних стандартів; результати локального та 
загальноуніверситетського моніторингу; запровадження Університетом обовʼязкових компетентностей, ПРН і ОК; 
рекомендації роботодавців; звернення здобувачів освіти; перевищення витрат на реалізацію освітньої програми над 
плановими показниками, що унеможливлює її фінансування у повному обсязі; результати моніторингу ринку праці; 
рекомендації органів акредитації; інші визначені законодавством України обставини. З моменту заснування ОП 
зміни до неї вносились кожен рік або кожні 2-3 роки. Останні зміни було розроблено в 2021 році після консультацій 
з викладачами, здобувачами ОП та роботодавцями. Зміни стосувалися деяких фахових компетентностей і 
програмних результатів навчання, декількох обовʼязкових компонентів (введено ОК «Українська та зарубіжна 
культура», змінено назву ОК «Правничі системи сучасності» на «Правова карта світу», переформатовано виробничу 
практику), вибіркового блоку “Міжнародне екологічне та природоресурсне право” (який було змінено на 
«Міжнародне екологічне та економічне право» та в якому було змінено вибіркові компоненти), вибіркового блоку 
«Європейське право» (в якому було змінено вибіркові компоненти), а також переліків вибіркових дисциплін. 
Зазначені зміни були необхідні задля здійснення якісної підготовки фахівців з міжнародного права та забезпечення 
широкого вільного вибору освітніх компонентів здобувачами освіти. Для організації процесу внесення змін до ОП 
було створено проектну групу з науково-педагогічних працівників кафедр міжнародного права, міжнародного 
приватного права, порівняльного та європейського права, яку очолив керівник групи – гарант ОП. На підставі 
позитивних відгуків та рецензій від академічної спільноти, професійних асоціацій та роботодавців, а також спільних 
зустрічей з роботодавцями запропоновані зміни у формі нової редакції ОП було затверджено рішенням Вченої ради 
Університету 1 березня 2021 року та введено в дію наказом ректора 23 липня 2021 року. На підставі нової редакції 
ОП було розроблено новий навчальний план.

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 мають можливість сформулювати та представити власні пропозиції щодо забезпечення 
якості освіти та конкретні зміни до ОП завідувачу кафедри, гаранту ОП, викладачам, лаборантам та методистам 
ННІМВ. Студенти ознайомлені з можливістю зворотного зв’язку з гарантом (https://bit.ly/3LgDorg) та користуються 
нею. Також пропозиції можна висловлювати через форму загального опитування (https://bit.ly/3S3KAK9). 
Здобувачам освіти ці посилання
повідомляється у вигляді QR-коду під час посвяти, посилання на них розміщено на сайті закладу вищої освіти. 
Також вони можуть ініціювати зміни до ОП через представників органів студентського самоврядування. Викладачі 
кафедр міжнародного права, міжнародного приватного права, порівняльного та європейського права здійснюють 
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усне спілкування зі здобувачами ОП, а також проводять їх опитування в цілях моніторингу якості викладання на 
ОП. Також до форми зворотного зв’язку із гарантом додано інформацію про можливість повідомлення про випадки 
порушення академічної доброчесності учасниками освітнього процесу за даною ОП.

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

Представники студентського самоврядування залучаються до здійснення моніторингу ОП та інших процедур 
внутрішнього забезпечення якості освітнього процесу в співпраці з представниками профільних кафедр (п. 2.14.1 
Положення про організацію освітнього процесу у КНУТШ). Згідно з Положенням про студентське самоврядування в 
КНУТШ 2018 р.  представники органів студентського самоврядування мають можливість брати участь в обговоренні 
та вирішенні питань щодо забезпечення якості навчання та удосконалення освітнього процесу. З цією метою вони 
беруть участь у роботі Вченої ради ННІМВ, а також Науково-методичної ради КНУТШ, зокрема  при розгляді питань 
щодо внесення змін до освітніх програм. Згідно із наказом ректора "Про склад Науково-методичної ради  Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка 
(http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Sklad%20NMR%20TSNUK%20(nakaz%201194-32%2026_12_2018).PDF) до склад 
зазначеного органу входять і представники Студентського парламенту. Склад Вченої ради Інституту 
(http://www.iir.edu.ua/science/academic_boardp_iir/) також свідчить про залучення Ради студентів ННІМВ у 
відповідний процес. Отже, зміни до опису ОП ухвалювались на засіданнях вчених рад Інституту та Університету за 
участі органів студентського самоврядування. 

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

Під час проведення проектною групою у 2021 році спільних зустрічей з роботодавцями обговорювались 
запропоновані зміни до ОП. В результаті цих зустрічей було підписано два протоколи, які зафіксували згоду 
роботодавців із запропонованими змінами до ОП (керівника Адвокатського обʼєднання «Юрзовнішсервіс» та 
директора Департаменту міжнародного права МЗС України). Роботодавці погодилися з тим, що зазначені зміни 
необхідні задля здійснення якісної підготовки фахівців з міжнародного права, конкретизації їхніх компетентностей і 
формулювання результатів навчання, забезпечення вільного вибору освітніх компонентів здобувачами освіти. 
Внаслідок цих консультацій було отримано відповідні позитивні відгуки роботодавців. До складу Науково-
експертної ради при Науково-методичній комісії ННІМВ входять роботодавці, які беруть безпосередню участь в 
моніторингу якості вищої освіти та розробці пропозицій відносно освітніх програм. Крім того, залучення 
роботодавців до процесу періодичного перегляду освітніх програм та інших процедур забезпечення їх якості 
передбачено Положенням про ради роботодавців у КНУТШ (http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Poloz_Rad-
Robotodavc_2020.pdf). Роботодавці мають можливість надавати бази практик для здобувачів освіти, що впливає на 
можливість формування пропозицій до покращання ОП та якість освітнього процесу в ННІМВ. 

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

Практика збирання і врахування інформації щодо карʼєрного шляху та траєкторій працевлаштування  випускників 
ОП – сфера компетенції Центру кар'єри та працевлаштування ННІМВ 
(http://www.iir.edu.ua/institute/career_employment_centre; https://www.facebook.com/career.iir/notifications/), а 
також певною мірою – Фонду розвитку Інституту (http://iirfund.org/activities). Один раз на рік Центр кар’єри 
проводить Ярмарок з працевлаштування за участі авторитетних вітчизняних та міжнародних фірм, організацій, 
державних установ, які зацікавлені у перспективних студентах. Інформація щодо кар’єри та працевлаштування 
отримується шляхом усного спілкування адміністрації, викладачів, методистів Інституту з випускниками. В ННІМВ 
функціонує «Клуб випускників ІМВ «Ардеа Альба», в рамках якої відбувається спілкування з випускниками ОП, 
зокрема щодо їхнього працевлаштування та карʼєрного росту.

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 2017 році Науково-методична комісія ННІМВ здійснила скринінг всіх робочих програм навчальних дисциплін на 
всіх освітніх програмах Інституту з метою виявлення та усунення повторів у темах лекційних та семінарських занять. 
Внаслідок спільної роботи Комісії та викладачів кафедр, які реалізують ОП, було відкориговано робочі програми 
дисциплін з врахуванням поданих зауважень. За результатами здійснення процедур внутрішнього забезпечення 
якості рекомендовано регулярно оновлювати інформацію про ОП та викладачів на сайті ННІМВ. Всі рекомендації 
обговорюються на засіданнях кафедр та втілюються в життя. В 2021 році за результатами оцінки проекту нової ОП 
Науково-методичний центр організації освітнього процесу та Науково-методична рада КНУТШ надали рекомендації 
щодо додавання та змін назв деяких обовʼязкових освітніх компонентів ОП, зокрема щодо необхідності включення 
ОК «Українська та зарубіжна культура», що і було втілено в остаточній редакції. Певні недоліки у реалізації ОП були 
виявлені під час переходу в 2020 році на дистанційну форму навчання у звʼязку з розповсюдженням коронавірусної 
інфекції, наприклад, відсутність єдиних уніфікованих електронних засобів комунікації зі студентами,  недостатній 
доступ здобувачів до навчально-методичної літератури, несвоєчасне поміщення робочих програм дисциплін 
викладачами на навчальні платформи. Але всі ці проблеми були ефективно вирішені, зокрема шляхом ухвалення 
Порядку застосування електронного навчання, дистанційних освітніх технологій для реалізації освітніх програм в 
ННІМВ. На сьогоднішній день навчальному порталі Інституту (https://e-learning.iir.edu.ua/) розміщені всі необхідні 
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матеріали: робочі програми навчальних дисциплін, електронні версії підручників, презентації, тощо. 

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?

Оскільки акредитація ОП проводиться вперше, результатів зовнішнього забезпечення якості вищої освіти, які 
повинні братися до уваги під час удосконалення цієї ОП, немає. Разом з тим, результати зовнішнього забезпечення 
якості вищої освіти, отримані під час акредитацій інших ОП спеціальності 293 «Міжнародне право», а також ОП 
інших спеціальностей брались до уваги під час внесення змін до ОП у 2021 році. Зокрема, було збільшено термін 
проходження виробничої практики для отримання професійної кваліфікації “фахівець з міжнародного права” та 
введено факультативне стажування для отримання професійної кваліфікації “фахівець з перекладу”.

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

Учасники академічної спільноти залучаються до процедур внутрішнього забезпечення якості на етапах 
розроблення, затвердження та моніторингу ОП. Вони беруть участь в обговореннях проблем та перспектив ОП, 
можуть надавати пропозиції щодо якості викладання й оцінювання на ОП на засіданнях кафедр міжнародного 
права, міжнародного приватного права, порівняльного і європейського права, Науково-методичної комісії ННІМВ, 
Вченої ради Інституту, різних конференціях та семінарах. Викладачі, задіяні на ОП, регулярно обмінюються 
думками щодо ефективності досягнення програмних результатів навчання з боку здобувачів вищої освіти. Доказом 
активного залучення академічної спільноти до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП є також: взаємне 
відвідування викладачами ОП лекцій, зокрема відкритих; взаємне рецензування навчально-методичних матеріалів; 
участь в засіданнях екзаменаційних комісій представників академічної спільноти інших ЗВО; дві позитивні рецензії 
на ОП (від д.ю.н., проф., завідувача відділу міжнародного права та порівняльного правознавства Інституту держави і 
права ім. В.М. Корецького НАН України Денисова В.Н., а також д.ю.н., проф., завідувача кафедри міжнародного і 
європейського права Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Сироїд Т.Л.). Крім того, КНУТШ 
регулярно проводить тренінги для гарантів, викладачів та адміністрації з питань забезпечення якості освіти.

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

Розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті здійснення процесів і процедур 
внутрішнього забезпечення якості освіти описано в Положенні про систему забезпечення якості освіти та освітнього 
процесу в КНУТШ. В Університеті існують такі рівні внутрішньої системи забезпечення якості освіти: 1) здобувачі 
освіти та їх ініціативні групи (ініціювання та моніторинг питань, пов’язаних з інформаційним супроводом 
здобувачів); 2) кафедри, гаранти програм, проектні групи, викладачі, які забезпечують освітні компоненти 
(ініціювання, формування, реалізація та моніторинг ОП); 3) структурні підрозділи, які здійснюють освітню 
діяльність, їх керівні та дорадчі органи, навчально-допоміжний персонал, органи студентського самоврядування 
(впровадження, адміністрування та щорічний моніторинг ОП); 4) загально-університетські підрозділи, що 
відповідають за реалізацію заходів із забезпечення якості, такі як Навчально-методичний центр організації 
освітнього процесу, Відділ забезпечення якості освіти https://www.facebook.com/department.quality/ та Науково-
методична рада Університету (розроблення та апробація загально-університетських рішень, документів та 
процедур); 5) Наглядова рада, ректор та Вчена рада Університету (прийняття загально-університетських рішень 
щодо 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 усіх учасників освітнього процесу регулюються Статутом КНУТШ, Положенням про організацію 
освітнього процесу у КНУТШ, Положенням про систему забезпечення якості освіти та освітнього процесу в КНУТШ, 
Етичним кодексом університетської спільноти, що оприлюднені на офіційному сайті Університету, а також Етичним 
кодексом Інституту, що оприлюднений на офіційному сайті Інституту. Посилання на всі вказані документи було 
надано вище.

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

http://www.iir.edu.ua/education/edu_progs/ («Рівень вищої освіти: перший / бакалавр» > «Міжнародне право»).

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)
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http://www.iir.edu.ua/education/edu_progs/ («Рівень вищої освіти: перший / бакалавр» > «Міжнародне право»). 

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

ОП є комплексною і системною програмою підготовки фахівців з міжнародного права ОР «Бакалавр». Її 
позитивними сторонами можна назвати такі: 1) міждисциплінарність (окрім отримання базової юридичної 
підготовки, спеціальних фахових знань, практичних навичок та вмінь з міжнародного публічного, приватного, 
європейського, національного права, порівняльного правознавства, ОП готує фахівців з широким кругозором 
завдяки загально-гуманітарному блоку навчання, а також глибокій підготовці з міжнародних відносин); 2) 
обовʼязкове вивчення іноземної мови в обсягах, які дозволяють присвоювати другу професійну кваліфікацію 
«фахівець з перекладу»; 3) спрямованість ОП на підготовку фахівців, які вміють здійснювати юридичне 
представництво інтересів не лише приватних осіб, але й держави, і не лише в національних судах і організаціях, але 
й зарубіжних та міжнародних, що особливо актуальне у звʼязку зі збройною агресією РФ проти України; 4) висока 
конкурентоздатність випускників на ринку праці; 5) викладачі ОП оновлюють зміст освітніх компонентів на основі 
наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі, регулярно підвищують рівень своєї кваліфікації, 
зокрема проходять закордонні стажування, беруть участь в міжнародних конференціях; 6) залученість до 
аудиторних занять на ОП професіоналів-практиків та експертів галузі, зокрема у форматі майстер-класів; 7) на ОП 
забезпечується належне освітнє середовище та відповідні матеріальні ресурси високої якості; 8) всіляке сприяння 
здобувачам ОП в участі у змаганнях з міжнародного права, зокрема в moot courts; 9) забезпечення широкого вибору 
місць проходження виробничої практики для здобувачів ОП. 
До слабких сторін ОП можна віднести: 1) недостатню академічну мобільність здобувачів; 2) недостатню системність 
проведення опитувань здобувачів вищої освіти ОП; 3)  недостатню залученість до викладання на ОП іноземних 
фахівців-практиків у сфері міжнародного права.

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

Упродовж найближчих трьох років планується здійснити низку заходів, зокрема: 1) досягти системності у 
проведенні опитувань здобувачів вищої освіти ОП; 2) забезпечувати здобувачів освіти ОП найновішою фаховою 
літературою, зокрема іноземною; 3) розширити бази проходження виробничої практики; 4) сприяти підготовці 
викладачами ОП підручників та навчальних посібників; 5) сприяти публікаційній активності викладачів ОП, 
зокрема у виданнях, що індексуються в міжнародних наукометричних базах (особливо Scopus та Web of Science). 

 

 
          
  

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.

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.
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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

Виробнича практика 
(переддипломна)

практика Виробнича_практи
ка_програма.pdf

jvLu2YhUctp+ffCAvI9
+JeiZP6xcGq8vLrSm

QJnqCQU=

Виробнича практика практика Виробнича_практи
ка_програма.pdf

jvLu2YhUctp+ffCAvI9
+JeiZP6xcGq8vLrSm

QJnqCQU=

Курсова робота курсова робота 
(проект)

Курсова_робота_м
етодичні_рекоменд

ації.pdf

JrnbRQxuEVNTzkJe4
GQtsQdHsqIzbSbSniV

PnL1hcqs=

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

Теорія і практика 
перекладу (бізнес-
переклад та переклад 
конференцій)

навчальна 
дисципліна

Теорія_і_практика
_перекладу_бізнес_

переклад.pdf

+CpVrYOSGXh/fxfO0
rEemjUrJM1HIv4SnC

wil1HbcbM=

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

Філософія навчальна 
дисципліна

Філософія.pdf yg1icsv/b7iIYTIxREY
w1G5LCjZZuD2GtSm

DjAf8XjY=

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

Теорія і практика 
перекладу

навчальна 
дисципліна

Теорія_і_практика
_перекладу.pdf

Uw2zm5MSQhVeood
vEng4A0LviLpvL94G

udO994kF2D8=

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

Мова фаху (мова 
міжнародних 
документів)

навчальна 
дисципліна

Мова_фаху.pdf xvO8AhX4KPMiJU8
XyaoubjFyWrAosyvN

CHyHkbnwadY=

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

Мова фаху навчальна 
дисципліна

Мова_фаху.pdf xvO8AhX4KPMiJU8
XyaoubjFyWrAosyvN

CHyHkbnwadY=

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

Історія політичних та 
правових вчень

навчальна 
дисципліна

Історія_політични
х_та_правових_вче

нь.pdf

snXVois0h2Le41sAVp
SNwMyljiAZA7ZEN29

Cpt4NVGM=

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

Історія міжнародного 
права

навчальна 
дисципліна

Історія_міжнародн
ого_права.pdf

yCkvsLQAjjnFYEuLIlI
K0ABheZHnuvgyyAse

+nXM5nw=

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

Правова карта світу навчальна 
дисципліна

Правова_карта_сві
ту.pdf

JCgp+YYGqYvH/odR
CO7HhDY8HU5/0+h

Skxax2qOPkHM=

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

Римське право навчальна 
дисципліна

Римське_право.pdf agQyyYMEUlQVrhzld
B8hZM20LnYtFv9Im

F/be6haf7Y=

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

Міжнародні 
економічні відносини

навчальна 
дисципліна

Міжнародні_економ
ічні_відносини.pdf

RK4kS/Eu2nbkmEEG
WhMpclcZzBHvJjGX

39ZZT4e9TR0=

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

Історія держави і права навчальна ІДПУтаКС.pdf UHwaG5Li9rLECa4C Система мультимедійних 



України та країн світу дисципліна r66pLGYqIe1XDYzl81
nm3grFD7o=

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

Порівняльне 
кримінальне право

навчальна 
дисципліна

Порівн_кримінальн
е_право.pdf

9lhFqQL3Rz6C7eG8K
PnHoM82wZzlrPBlFS

S/ybEsX6A=

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

Міжнародні відносини 
та світова політика

навчальна 
дисципліна

Міжн_відносини_т
а_світова_політик

а.pdf

DjFvNZvOa4AIfHvSb
UdwBQO8rpPRUzT+

Mf+ALLT6O9g=

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

Порівняльне цивільне 
право

навчальна 
дисципліна

Порівняльне_цивіль
не_право.pdf

4sc7d9n5ewsMxi53z2
XQf/3n2UxfNLk2j7Z

LbhFlb30=

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

Порівняльне 
адміністративне право

навчальна 
дисципліна

Порівн_адміністра
тивне_право.pdf

NuihOLun3Sjv49FnN
LINf4yZkScViDTG/ap

c6XMjJCA=

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

Порівняльне 
конституційне право

навчальна 
дисципліна

Порівн_конституці
йне_право.pdf

zRpiRy0S4DTvz7STK
b0TDNUCkdYXcNp1

T9exQ90wF/4=

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

Міжнародне публічне 
право (основні галузі 
та інститути)

навчальна 
дисципліна

МПП_основні_галу
зі_та_інститути.

pdf

KB/VdTFjz3CxN28vA
RkbxZiPASxImYkwJz

QGmh1BNoM=

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

Міжнародне приватне 
право

навчальна 
дисципліна

Міжнародне_прива
тне_право.pdf

BEuzdIJOHSa7malm
d/v9RPFPBvVmyar9n

Mk33Gcp9k8=

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

Право Європейського 
Союзу

навчальна 
дисципліна

Право_Європейсько
го_Союзу.pdf

dVzuUJo98Ia9rxbqT
diBCf0wqViz+qOKjN

R0DCA73+w=

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

Іноземна мова 
(нормативний курс)

навчальна 
дисципліна

Іноземна_мова_нор
мативний_курс.pdf

C2T0ygnPGzjIUxamF
I4bMtmjX5SOfLmY3

HJDnHc0Kqw=

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

Іноземна мова 
(базовий курс)

навчальна 
дисципліна

Іноземна_мова_баз
овий_курс.pdf

C2T0ygnPGzjIUxamF
I4bMtmjX5SOfLmY3

HJDnHc0Kqw=

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

Теорія держави і права навчальна 
дисципліна

Теорія_держави_і_
права.pdf

fOZyRHFhhRQM/0E
Gmj8LtBOWbU16vyb

7iswTByRSOZg=

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

Міжнародне публічне 
право (основи теорії)

навчальна 
дисципліна

МПП_основи_теорі
ї.pdf

TbRW5hnINc46eeOE
xmxAVRWC4dRVmE
BoOCAQzwueOS0=

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

Вступ до спеціальності 
"Міжнародне право"

навчальна 
дисципліна

Вступ_до_спціальн
ості_Міжнародне_

право.pdf

LI+/UDAACSaj41bSP
4E7ExDubqBPwrk1Bl

3vbBaXoFg=

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

Українська та 
зарубіжна культура

навчальна 
дисципліна

Українська_та_зар
убіжна_культура.p

df

Nqu/B3XiTpmsT6Wr
70/Kv0pXEtnfHAHr

Q0JP19pz+gE=

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

357816 Білас Іван 
Григорович

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

міжнародних 
відносин

Диплом 
доктора наук 
ДH 001470, 

виданий 
27.12.1994, 

Диплом 
кандидата наук 

ЮP 004209, 
виданий 

25.10.1989, 
Атестат 

професора 
12ПP 005783, 

виданий 
23.12.2008

46 Історія 
держави і права 
України та 
країн світу

Білас І.Г. має більше 
180 наукових 
публікацій, 
присвячених 
проблемам 
становлення, розвитку, 
функціонування 
держави і права, історії 
політичних і правових 
вчень, зокрема:
1  Білас І.Г. 
Модернізація 
Української держави і 
правової системи в 
умовах асоціації з 
Європейським Союзом. 
- Український часопис 
міжнародного права. 
К., –  2014. – №3. – 
С.94-105.
2. Білас І.Г. Система 
внутрішніх та 
зовнішніх 
організаційно-
правових контрзаходів 
України проти 
Російської Федерації – 
як передумова 
ефективного 
міжнародно-правового 
захисту національних 
інтересів. - 
Український часопис 
міжнародного права. 
К., –  2014. – №4. – 
С.9-18.
3. Білас І.Г. Сучасна 
Українська держава і 
право в системі 
міжнародних      
координат: проблеми 
та напрямки 
модернізації в умовах 
асоційованого   
членства з 
Європейським Союзом. 
- ПРАВО. U.A.- 2015.- 
№1.- С.5-20.
4. Білас І.Г. 
Трансформація 
загальної теорії 
держави і права у 
сучасну 
юриспруденцію та її 
функціональне 
призначення у 
формуванні 
праворозуміння 
юристів. - НАШЕ 
ПРАВО-OUR LAW.-
2015.- №4.- С.5-16.
5. Білас І.Г. 
Перспективи 
запровадження 
Європейським Союзом 
безвізового режиму 
для громадян України: 
організаційно-
правовий аналіз 
виконання Плану дій з 
лібералізації візового 
режиму та рішень 



Ризького Саміту ЄС у 
травні 2015 року. - 
НАШЕ ПРАВО-OUR 
LAW.-2015.- №5.- С.5-
17.
6.  Білас І.Г. 
Международно-
правовое соотношение 
сектора безопасности и 
основных прав 
военнослужащих в 
Европейском Союзе. 
Сборник тезисов 
международной 
научно-практической 
конференции 
«Аксиологические 
характеристики 
национального и 
международного 
права». Москва, 2015.- 
С.17-20.
7.  Білас І.Г. Проблеми 
забезпечення 
реалізації прав 
людини в умовах 
глобалізації. Univerzita 
Pavla Jozefa Šafаrika v 
Košiciach, Prаvnickа 
fakulta  Prаvna veda a 
prax v treťom tisіcročі  
27. – 28. februаr 2015  
Zbornіk prоspevkov z 
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Fulbright – University of 
California-Riverside, 
2002 – 2003.
Salzburg Global 
Seminar, September 
2010.
John F. Kennedy 
Institute Grant Program, 
Berlin Freie Universität,  
October 2011.
У 2021 р. виступав 
офіційним опонентом 
на захистах 
кандидатської і двох 
докторських 
дисертацій за 
спеціальністю 10.01.04 
– література 
зарубіжних країн.     

380941 Татьянченко 
Олена 
Олександрів
на

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

міжнародних 
відносин

Диплом 
кандидата наук 

KH 014309, 
виданий 

18.06.1997, 
Атестат доцента 

02ДЦ 014401, 
виданий 

16.06.2005

31 Мова фаху 
(мова 
міжнародних 
документів)

Татьянченко О.О. є 
автором 88 наукових 
та  навчально-
методичних публікацій 
(54,2 др.арк.) у 
вітчизняних та 
закордонних виданнях 
(Єгипет, Болгарія, 
Угорщина, Білорусь, 
Чехія, Італія), з них 48 
наукового та 40 
навчально-
методичного характеру 
(навчальних 
посібників – 4, 
наукових статей в 
фахових і закордонних 
виданнях - 28. 



Загальна кількість 
доповідей на 
міжнародних та 
науково-практичних 
конференціях  – 42). 
Татьянченко О.О. є 
членом редакційної 
колегії наукового 
видання, включеного 
до переліку наукових 
фахових видань 
України: Наукове 
видання Іноземні мови 
на нефілологічних 
факультетах. – К.: 
Видавничо-
поліграфічний центр 
«Київський 
університет», 2005. – 
118 с. 
УДК 811.11-26(082)
ББК 74.268.1-923.II78
Брала участь в 
організації  та 
проведенні 
міжнародних та 
науково-практичних 
конференцій на 
кафедрі іноземних мов 
Інституту міжнародних 
відносин Київського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка.
Брала участь у роботі 
методичних семінарів 
Британської Ради та 
“Американського 
дому”. Виконувала 
обов’язки президента 
Центра 
американознавства в 
Україні (ASAU): 1999 – 
2007.   

358258 Іванова 
Світлана 
Вікторівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

міжнародних 
відносин

Диплом 
кандидата наук 

ДK 000345, 
виданий 

26.03.1998

25 Теорія і 
практика 
перекладу 
(бізнес-
переклад та 
переклад 
конференцій)

Іванова С.В.. автор та 
співавтор 62 наукових 
та  навчально-
методичних 
публікацій, з них: 
підручників 7 
навчальних посібників 
– 28,  статей в фахових 
і науко метричних 
виданнях -28\ 
Загальна кількість 
доповідей на наукових 
конференціях, круглих 
столах  – 12
Іванова С.В. є 
соавтором підручників 
з курсу перекладу 
зокрема:
1. Мирам Г.Э, Дайнеко 
В.В., Амплеев П.В. 
Іванова С.В. Тренинг-
курс по синхронному 
переводу. К.: Арий, 
2010 -191с
2. Мірам Г.Е., Дайнеко 
В.В. Іванова С.В. 
Коучінг для усних 
перекладачів. К.: Ніка-
Центр, 2011. -227с.
3. Мірам Г.Е., Дайнеко 
В.В. Іванова С.В. 
Тренінг-курс 
двостороннього 
послідовного 
перекладу (англо-
українська мовна пара) 
К.: Ніка-Центр, 2013. -
227с.



4. Г.Е. Мірам, 
В.В.Дайнеко, Іванова 
С.В. Тренінг-курс 
спеціального усного  
перекладу (переклад у 
суді і на переговорах) 
К.: Ніка-Центр, 2014, 
198 с.
5. Г.Е. Мірам, 
В.В.Дайнеко, Іванова 
С.В. Тренінг – курс з 
комп’ютерного 
перекладу К.: Ніка-
Центр, 2015, 159 с.
6. Г.Е. Мірам, 
В.В.Дайнеко, Іванова 
С.В. Експрес - тренінг з 
реферування 
суспільно-політичних 
текстів К.: Ніка-Центр, 
2016, 195 с.
7. Г.Е. Мірам, 
В.В.Дайнеко, Іванова 
С.В. Барви перекладу 
(нотатки до лекційного 
курсу) К.: Ніка-Центр, 
2017, 139 с.
Іванова С.В. має 
наукові публікації з 
англійської філології, 
зокрема:
Прагматична складова 
мовної стратегії// 
Мова і культура. Наук. 
вид. К.: ВД Дмитра 
Бураго КНУ ім. Тараса 
Шевченка, 2011. Вип. 
13. т.142. С. 40-43 
Особливості 
сприйняття сучасного 
англійського 
мовлення// Проблеми 
семантики слова, 
речення та тексту: Зб. 
наук. пр. К.: ВЦ КНЛУ, 
2011. Вип. 26. С.132-
138.
Прагматичний 
потенціал емоційного 
висловлювання // 
Проблеми семантики 
прагматики та 
когнітивної 
лінгвістики: Зб. наук. 
пр. К.: Логос, 2012. 
Вип. 21.С. 160-169.
Іванова С.В.  Була 
офіційним опонентом 
на захисті 
дисертаційних 
досліджень на 
присудження 
наукового ступеня: 
кандидата 
філологічних наук – 
2особи (2005-2006рр).

358235 Васік Юлія 
Анатоліївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

міжнародних 
відносин

Диплом 
спеціаліста, 
Горлівський 
державний 

педагогічний 
інститут 

іноземних мов, 
рік закінчення: 

2002, 
спеціальність: 

030507 
Переклад 

(англійська, 
французька). 

Мова та 
література 

20 Теорія і 
практика 
перекладу

Васік Ю.А. автор 58 
публікацій, з них 48 
наукового та 10 
навчально-
методичного  
характеру, у тому числі 
2 одноосібні 
монографії, 15 
наукових праць 
опубліковано у 
вітчизняних фахових 
виданнях та 10 
наукових праць 
опубліковано в 
закордонних 
виданнях, 1 праця 



(англійська, 
французька, 
німецька), 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 051485, 
виданий 

28.04.2009

опублікована 
англійською мовою, 
що не є перекладом з 
інших мов, у виданні, 
включеному до 
наукометричної бази 
даних Web of Science.
Васік Ю.А. має наукові 
публікації з 
філологічної тематики, 
зокрема:
1) Васік Ю.А. Political 
Speech: Rhythm and 
Rhetoric. // Стиль і 
переклад: Збірник 
наукових праць КНУ 
ім. Тараса Шевченка. – 
К.: ВПЦ «Київський 
університет», 2016 – с. 
188-198.
2) Васік Ю.А. Rhythm 
and rhetoric of political 
discourse. Актуальные 
вопросы германской 
филологии и 
лингводидактики: 
материалы XXI 
Междунар. науч-практ. 
конф. (Брест, 3 марта 
2017 г.): в 2 ч./ М-во 
образования Респ. 
Беларусь, Брест. гос. 
ун-т им. А.С. Пушкина. 
– Брест: БрГУ, 2017. – 
Ч. 1. – С. 8-10.
3) Vasik Yu. A. Political 
speech: rhythmical and 
rhetorical aspects. // 
Міжн. наук.-практ. 
конф. «Research of 
different directions of 
development of 
philological sciences in 
Ukraine and EU»: 
Conference proceedings, 
September 20-21, 2019, 
Baia Mare. Pp. 29-31.
4) Polieieva, Yu. & Vasik, 
Yu. (2020). Pausation 
algorithm of political 
and pedagogical 
discourses: A 
comparative perspective. 
In Lege artis. Language 
yesterday, today, 
tomorrow. The journal 
of University of SS Cyril 
and Methodius in 
Trnava. Trnava: 
University of SS Cyril 
and Methodius in 
Trnava, 2020, V (1), 
June 2020, p. 275-313. 
ISSN 2453-8035 (Web 
of Science Core 
Collection).
Васік Ю.А. брала 
участь в міжнародних 
науково-практичних 
конференціях, 
присвячених 
філологічній тематиці, 
зокрема:
1) XXV Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
«Актуальные вопросы 
германской филологии 
и лингводидактики», 
Білорусь, Брестський 
державний університет 
імені О.С. Пушкіна, 
березень 2021 р. Тези у 



друці. 
2) Міжн. наук.-практ. 
конф. «Research of 
different directions of 
development of 
philological sciences in 
Ukraine and EU» 
(Romania, Baia Mare, 
September 20-21, 2019). 
Сертифікат від 20 
вересня 2019 року. 
Тези опубліковано.
3) XI Республиканская 
научно-практическая 
конференция 
«Лингвокультурное 
образование в системе 
вузовской подготовки 
специалистов» (02 
марта 2018 года, Брест, 
Белоруссия). Тези 
опубліковано. 
4) Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
«Актуальні проблеми 
філологічних наук: 
досвід науковців та 
освітян Польщі і 
України» (28-29 квітня 
2017 р., м. Люблін, 
Республіка Польща). 
Тези опубліковано. 
Васік Ю.А. регулярно 
бере участь у роботі 
конкурсної комісії 
Міжвузівського 
конкурсу молодих 
перекладачів, який 
щорічно організовує 
кафедра англійської 
філології і перекладу 
факультету лінгвістики 
та соціальних 
комунікацій НАУ 
(2015-2021 рр.).
Васік Ю.А. на 
постійній основі керує 
роботами студентів, які 
беруть участь у 
міжнародних науково-
практичних 
конференціях молодих 
учених.

95804 Колотило 
Володимир 
Володимиро
вич

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Філософський 
факультет

Диплом 
кандидата наук 

ДK 036802, 
виданий 

12.10.2006, 
Атестат доцента 

12ДЦ 025473, 
виданий 

01.07.2011

18 Філософія Колотило В.В. має 
публікації з 
методичного і 
наукового 
забезпечення 
дисципліни: 
1.Філософія: 
Хрестоматія (від 
витоків до сьогодення): 
навч. посіб./ За ред. 
акад. НАН України 
Л.В. Губерського. – 2-
ге вид. – К.: Знання, 
2012. – 621 с. (у 
співавторстві). 2. 
Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір № 61228 «Курс 
відеолекцій для 
аспірантів та 
здобувачів 
гуманітарних 
спеціальностей» (у 
співавторстві) 
3.Філософія: 
Навчально-
методичний комплекс 
(програми, плани 



семінарських занять, 
завдання для 
самостійної роботи та 
система оцінки 
студентів гуманітарних 
факультетів). – К.: 
ВАДЕКС, 2018. – 118 с. 
(у співавторстві) 4. 
Колотило В.В. 
Конструктивність 
ідеологічного дискурсу 
// Науковий часопис 
НПУ імені 
М.П.Драгоманова. – 
Київ, 2017. – Серія 7. 
Релігієзнавство. 
Культурологія. 
Філософія: Зб. наук. 
пр. – Випуск 37 (50). – 
С. 109-116. 5. 
Філософія: Навч. посіб. 
для студентів 
гуманітарних 
факультетів / кол. 
авторів; кер. автор. 
кол. А.О.Приятельчук. 
– К.: ВАДЕКС, 2021. – 
560 с. (у співавторстві)

358235 Васік Юлія 
Анатоліївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

міжнародних 
відносин

Диплом 
спеціаліста, 
Горлівський 
державний 

педагогічний 
інститут 

іноземних мов, 
рік закінчення: 

2002, 
спеціальність: 

030507 
Переклад 

(англійська, 
французька). 

Мова та 
література 

(англійська, 
французька, 
німецька), 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 051485, 
виданий 

28.04.2009

20 Теорія і 
практика 
перекладу 
(бізнес-
переклад та 
переклад 
конференцій)

Васік Ю.А. автор 58 
публікацій, з них 48 
наукового та 10 
навчально-
методичного  
характеру, у тому числі 
2 одноосібні 
монографії, 15 
наукових праць 
опубліковано у 
вітчизняних фахових 
виданнях та 10 
наукових праць 
опубліковано в 
закордонних 
виданнях, 1 праця 
опублікована 
англійською мовою, 
що не є перекладом з 
інших мов, у виданні, 
включеному до 
наукометричної бази 
даних Web of Science.
Васік Ю.А. має наукові 
публікації з 
філологічної тематики, 
зокрема:
1) Васік Ю.А. Political 
Speech: Rhythm and 
Rhetoric. // Стиль і 
переклад: Збірник 
наукових праць КНУ 
ім. Тараса Шевченка. – 
К.: ВПЦ «Київський 
університет», 2016 – с. 
188-198.
2) Васік Ю.А. Rhythm 
and rhetoric of political 
discourse. Актуальные 
вопросы германской 
филологии и 
лингводидактики: 
материалы XXI 
Междунар. науч-практ. 
конф. (Брест, 3 марта 
2017 г.): в 2 ч./ М-во 
образования Респ. 
Беларусь, Брест. гос. 
ун-т им. А.С. Пушкина. 
– Брест: БрГУ, 2017. – 
Ч. 1. – С. 8-10.
3) Vasik Yu. A. Political 
speech: rhythmical and 
rhetorical aspects. // 



Міжн. наук.-практ. 
конф. «Research of 
different directions of 
development of 
philological sciences in 
Ukraine and EU»: 
Conference proceedings, 
September 20-21, 2019, 
Baia Mare. Pp. 29-31.
4) Polieieva, Yu. & Vasik, 
Yu. (2020). Pausation 
algorithm of political 
and pedagogical 
discourses: A 
comparative perspective. 
In Lege artis. Language 
yesterday, today, 
tomorrow. The journal 
of University of SS Cyril 
and Methodius in 
Trnava. Trnava: 
University of SS Cyril 
and Methodius in 
Trnava, 2020, V (1), 
June 2020, p. 275-313. 
ISSN 2453-8035 (Web 
of Science Core 
Collection).
Васік Ю.А. брала 
участь в міжнародних 
науково-практичних 
конференціях, 
присвячених 
філологічній тематиці, 
зокрема:
1) XXV Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
«Актуальные вопросы 
германской филологии 
и лингводидактики», 
Білорусь, Брестський 
державний університет 
імені О.С. Пушкіна, 
березень 2021 р. Тези у 
друці. 
2) Міжн. наук.-практ. 
конф. «Research of 
different directions of 
development of 
philological sciences in 
Ukraine and EU» 
(Romania, Baia Mare, 
September 20-21, 2019). 
Сертифікат від 20 
вересня 2019 року. 
Тези опубліковано.
3) XI Республиканская 
научно-практическая 
конференция 
«Лингвокультурное 
образование в системе 
вузовской подготовки 
специалистов» (02 
марта 2018 года, Брест, 
Белоруссия). Тези 
опубліковано. 
4) Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
«Актуальні проблеми 
філологічних наук: 
досвід науковців та 
освітян Польщі і 
України» (28-29 квітня 
2017 р., м. Люблін, 
Республіка Польща). 
Тези опубліковано. 
Васік Ю.А. регулярно 
бере участь у роботі 
конкурсної комісії 
Міжвузівського 
конкурсу молодих 



перекладачів, який 
щорічно організовує 
кафедра англійської 
філології і перекладу 
факультету лінгвістики 
та соціальних 
комунікацій НАУ 
(2015-2021 рр.).
Васік Ю.А. на 
постійній основі керує 
роботами студентів, які 
беруть участь у 
міжнародних науково-
практичних 
конференціях молодих 
учених.

369336 Сербіна 
Наталія 
Федорівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

міжнародних 
відносин

Диплом 
кандидата наук 

ИT 013060, 
виданий 

23.06.2001

44 Українська та 
зарубіжна 
культура

Сербіна Н. Ф. має 
наукові публікації з  
країнознавчої та 
культурологічної 
тематики, зокрема:
1. Вступ до 
університетських 
студій: 
Країнознавство: 
Навчальний посібник; 
за ред. проф. М. С. 
Дорошка. – К. : ІМВ, 
2016.
2. Регіонознавство: 
підручник / М. С. 
Дорошко, П. М. 
Ігнатьєв, Н. Ф. Сербіна, 
Б. О. Черкас та ін.; за 
ред. М. С. Дорошка. – 
2-ге вид., перероб. і 
допов. – К. : 
Укрбланковидав, 2017.
3. Вступ до 
міжнародного 
регіонознавства: Навч. 
посіб. / М. С. Дорошко, 
П. М. Ігнатьєв, Р. А. 
Кривонос, Н. Ф. 
Сербіна та ін. – К. : 
ВПЦ "Київський 
університет", 2018.
4. Регіональні студії: 
країни Балтійсько-
Чорноморського 
простору : підручник / 
М. С. Дорошко (кер. 
авт. кол.), П. М. 
Ігнатьєв, Р. А. 
Кривонос, Н. Ф. 
Сербіна та ін. ; [за ред. 
М. С. Дорошка]. – Київ 
: Ніка-Центр, 2019. 
5. Regional Studies: 
Countries of the Baltic – 
Black Sea Area : 
Textbook / M. S. 
Doroshko (Ed.), et. al., 
P. M. Ignatiev, R. A. 
Kryvonos, N. F. Serbina, 
[Edited by M. S. 
Doroshko]. – Kyiv, 
Ukraine : Nika-Tsentr, 
2020.
6. Регіональні стратегії 
США і Європи: 
зовнішньополітичний 
вимір.  – К. : Центр 
вільної преси, 2016. – 
528 с. - Стратегія 
політики в регіоні 
Близького Сходу : 
регіональний вимір. – 
С. 294-323.
7. Зовнішньополітичні 
комунікативні 
технології. – К. : Центр 



вільної преси, 2016. – 
Розділ 2.1. Публічна 
дипломатія. – С. 34 – 
61.
8.Комунікативні 
тренди міжнародних 
відносин. - К. : Центр 
вільної преси, 2016. – 
614 с. – Глава 3. 
Публічна дипломатія. 
– С. 87 - 139. 
9. Н. Ф. Сербіна. 
Стратегія культурної 
дипломатії України у 
сучасних  міжнародних 
відносинах. Інтернет-
читання пам’яті В. П. 
Гондюла «Міжнародна 
інформація: політичні, 
економічні, безпекові, 
гуманітарні, соціальні, 
комунікативні, 
аналітичні і медійні 
аспекти» у рамках 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Геостратегічні 
пріоритети України в 
політичній, 
економічній, правовій 
та інформаційній 
сферах». 
Матеріали//Міжнарод
ні відносини, Серія 
«Політичні науки» № 
17 (2017 ), спецвипуск 
пам’яті В.П.Гондюла/ 
http://journals. iir.kiev. 
ua/ index. php /pol _n/ 
issue/current.
10. Н. Ф. Сербіна. 
Культурологічна 
компонента 
регіонознавства. 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
«Міжнародна 
інформація / 
Міжнародні 
комунікації: історія, 
сучасність і 
перспективи (6 грудня 
2019 р.) К.: Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка, 
Інститут міжнародних 
відносин, 2019 // 
Матеріали конференції 
: Міжнародні 
відносини Серія 
"Політичні науки":  № 
21. http:/ /journals. 
iir.kiev .ua/ index. 
php/pol _n/ 
issue/view/229.
11. Сербіна Н., Цирфа 
Ю. Формування 
геокультурного 
середовища розвитку 
країн : сучасні 
тенденції - Вісник 
Київського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка, 
2019, N 2(50). – С. 35-
38. 
12. Сербіна Н. Вплив 
змін в умовах 
конфліктів : технології 



формування масової 
культури в Україні. 
Матеріали 
міжнародної наукової 
конференції «Сучасні 
міжнародні конфлікти 
: від регіонального 
протистояння до 
глобального 
суперництва. Львів : 
Львівський 
національний 
університет імені Івана 
Франка, 2020. – С. 113-
115.
13. Н. Ф. Сербіна. 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
«Принциповий 
прагматизм» ЄС - 
наслідки для Східної та 
Південно-Східної 
Європи: політичні, 
економічні, правові та 
комунікаційні аспекти. 
Інтернет-конференція. 
Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка, 
Інститут міжнародних 
відносин, Центр 
досконалості Жана 
Моне, 21-22 травня 
2021 року, м. Київ.
14. Н. Ф. Сербіна. 
Наративи стратегічних 
комунікацій України в 
умовах COVID-19. 3-ій 
Міжнародний вебінар 
«Вакцини від COVID-
19 в дезінформаційних 
і конспіративних 
наративах у Польщі та 
в Україні». Центр 
Східної Європи УМКС, 
Інститут політичних 
наук і управління 
УМКС, Інститут 
Центральної Європи в 
Любліні, Інститут 
міжнародних відносин 
КНУ імені Тараса 
Шевченка, 26 травня 
2021 р.
Сербіна Н. Ф. брала 
участь у міжнародних 
конференціях, читала 
лекції в університетах 
та наукових закладах 
України (Луцьк, Рівне, 
Ужгород) та 
Словаччини. 
Сербіна Н.Ф. є автором 
і співавтором понад 
100 наукових та 
навчально-методичних 
праць.
Здійснює наукове 
керівництво по 
підготовці 
магістерських робіт.   

381566 Рожкова 
Марія 
Геннадіївна

викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

міжнародних 
відносин

Диплом 
бакалавра, 
Київський 

національний 
університет 
імені Тараса 

Шевченка, рік 
закінчення: 

2013, 

7 Мова фаху Рожкова М.Г. є 
автором понад 30 
статей, у тому числі у 
закордонних 
періоддичних 
видданнях, 1 
навчального посібника 
та більше ніж 20 
методичних видань 



спеціальність: 
030401 

Міжнародні 
відносини, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 057277, 
виданий 

24.09.2020

для студентів. 
(Рожкова М. Г. До 
питання визначення 
сутності 
адміністративно-
правових засад 
дошкільної освіти 
України. 
Прикарпатський 
юридичний вісник. 
2017. Випуск 1. Том 4. 
С. 123–127.
Рожкова М. Г. 
Історико-правові 
засади регулювання 
дошкільної освіти 
України. 
Прикарпатський 
юридичний вісник. 
2018. Випуск 2. Том 3. 
С. 107–111.
Рожкова М. Г. До 
питання визначення 
сутності дошкільної 
освіти України. 
Науковий вісник 
Ужгородського 
національного 
університету. Серія 
«Право». 2018. Випуск 
50. Т. 4. С. 124–129.
Рожкова М. Г. К 
вопросу 
характеристики 
принципов 
деятельности 
учреждений 
дошкольного 
образования в 
Украине. Право и 
политика. 2018. № 2. 
С. 44–48 (Кыргызская 
Республика).
Рожкова М. Г. К 
вопросу определения 
понятия «заведение 
дошкольного 
образования» в 
Украине. Право и 
Закон. 2019. № 1. С. 
71–76 (Кыргызская 
Республика).
Рожкова М. Г. Поняття 
та законодавче 
регулювання контролю 
за діяльністю закладів 
дошкільної освіти. 
Порівняльно-
аналітичне право. 
2019. № 6. С. 123–127.
Рожкова М. Г. 
Розвиток 
законодавства у сфері 
правового 
регулювання 
дошкільної освіти з 
моменту набуття 
Україною 
незалежності. 
Актуальні проблеми 
реформування системи 
законодавства 
України: матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. 
Запоріжжя, 27–28 
січня 2017 р.). 
Запоріжжя: Запорізька 
міська громадська 
організація «Істина», 
2017. С. 96–99.
Рожкова М. Г. Поняття 



та ознаки закладу 
дошкільної освіти. 
Юридична наука: 
виклики і сьогодення: 
матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. Одеса, 
8–9 червня 2018 р.). 
Одеса: ГО 
«Причорноморська 
фундація права», 2018. 
С. 82–84.
Рожкова М. Г. До 
проблеми класифікації 
принципів організації 
діяльності закладів 
дошкільної освіти 
України. Право як 
ефективний 
суспільний регулятор: 
матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. Львів, 
15–16 лютого 2019 р.). 
Львів: 
Західноукраїнська 
організація «Центр 
правничих ініціатив», 
2019. С. 98–100.
 Опублікувала тези у 
збірнику науково-
практичної 
конференції з 
англійської мови, а 
також 2 тези у 
збірниках 
міжнародних науково- 
практичних 
конференціях з 
юридичних наук. 
Є автором методичних 
рекомендацій для 
студентів: Credit Risk 
Management (Part I). 
Методичні завдання 
для студентів. К., 2016, 
34 с.
Credit Risk Management 
(Part II). Методичні 
завдання для 
студентів. К., 2016, 30 
с.
Посібник для 
підготовки до 
державного іспиту з 
мови фаху для 
студентів старших 
курсів. К., 2017, 124 с.
Monitoring Credit Risk 
and Credit Recovery. 
Методичні завдання 
для студентів. К., 2017, 
66 с.
Measuring Credit Risk 
(Part I). Методичні 
завдання для 
студентів. К., 2019, 66 
с.
Посібник для студентів 
старших курсів 
спеціальності МП 
“Comparative European 
Law”. К., 2019, 76 с.
Протягом 2020-21 
навчального року у 
співавторстві з проф. 
Дайнеко В.В. та доц. 
Чернуха І.А. 
підготувала посібник – 
словник на труднощі 
перекладу. 



У співавторстві з доц. 
Чернуха І.А. у якості 
редакторів підготувала 
збірник 
інавгураційних промов 
студентів I курсу 
магістратури 
відділення МВ у серії 
«Педагогічна 
майстерність» №29.

136166 Крушинськи
й Вадим 
Юрійович

професор, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

міжнародних 
відносин

Диплом 
доктора наук 
ДД 003681, 

виданий 
30.06.2004, 

Атестат 
професора 

12ПP 004492, 
виданий 

22.12.2006

35 Міжнародні 
відносини та 
світова 
політика

Крушинський В.Ю. 
автор та співавтор 
більше 150 наукових та  
навчально-методичних 
публікацій, з них: 
підручників – 8, 
монографій – 5.
Крушинський В.Ю. має 
наукові публікації з 
тематики сучасних 
міжнародних відносин 
та світової політики, 
зокрема:
Опубліковано 
підручник Міжнародні 
відносини та світова 
політика. К.: Знання. 
2014 662 с.
Опубліковано 
навчальний посібник 
Ялтинсько-
Потсдамська система 
міжнародних відносин: 
факти, події, 
коментарі. 
Навчальний посібник. 
К.: ВПЦ «Київський 
університет», 2015. – 
195 с.
Опубліковано 
навчальний посібник 
Міжнародні відносини 
та світова політика. 
1945-1991. Тестові 
завдання. Київ: ВЦ 
«Академія», 2017. – 144 
с.
Гарячі дні «холодної 
війни». Київ: ВЦ 
«Академія», 2017. – 
208 с.
Крушинський В.Ю. 
брав участь в 
міжнародних науково-
практичних 
конференціях, 
присвячених тематиці 
сучасних міжнародних 
відносин та світової 
політики, зокрема:
Міжнародна науково-
практична 
конференція «Сучасна 
дипломатія: актуальні 
проблеми теорії і 
практики», (20 грудня 
2015 р.)
Міжнародна науково-
теоретична 
конференція "Київ між 
Європейським та 
Євразійським 
Союзами: вплив 
Брюсселя та Москви на 
українську внутрішню 
політику", (12-
13вересня 2016)
Міжнародна науково-
теоретична 
конференція 
"Геостратегічні 
пріоритети України в 
політичній, 
економічній, правовій 



та інформаційній 
сферах", м. Київ. 
Інститут міжнародних 
відносин Київського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка (19 
жовтня 2017)
Всеукраїнська науково-
практична 
конференція  «Роль і 
місце національної 
спецслужби  в історії 
українського 
державотворення». (17 
березня 2019 р.)

67643 Чугаєв 
Олексій 
Анатолійови
ч

професор, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

міжнародних 
відносин

Диплом 
магістра, 

Київський 
національний 

університет 
імені Тараса 
Шевченка, 

Інститут 
міжнародних 
відносин, рік 
закінчення: 

2002, 
спеціальність: 

050103 
Міжнародні 
економічні 
відносини, 

Диплом 
доктора наук 
ДД 008908, 

виданий 
15.10.2019, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 035782, 
виданий 

04.07.2006, 
Атестат доцента 

12ДЦ 031883, 
виданий 

26.09.2012

16 Міжнародні 
економічні 
відносини

Чугаєв О.А. має 
наукові та навчальні 
публікації та праці з 
тематики МЕВ, 
зокрема: 
1. Навчальні 
посібники, монографії:  
Чугаєв О. А. Валютно-
фінансова інтеграція в 
ЄС : навч. посіб. – К. : 
Видавничо-
поліграфічний центр 
"Київський 
університет", 2021. 
159 с.  
Копійка В.В., Чугаєв 
О.А. Політика 
Європейського Союзу 
щодо України // 
Європейський Союз у 
міжнародних 
відносинах: навч. 
посіб. / В.В.Копійка, 
С.О. Маковський, М.А. 
Миронова та ін.; за 
ред. В В. Копійки. – К.: 
Видавничо-
поліграфічний центр 
"Київський 
університет", 2021. – 
560 с. – С.515-559. 
Chugaiev O.A. Foreign 
Investments and 
Business Regulation in 
Small and Large  
Economies // Anton S. 
Filipenko, Oleksandra 
M. Moskalenko, Yurii K. 
Zaitsev ed. By (2021) 
Productivity of 
Contemporary 
Economies: Theory and 
Evidence. Cambridge 
Scholars Publishing. 
P.205-225. 
Чугаєв О.А. 
Інвестиційна 
діяльність 
багатонаціональних 
підприємств та 
економічна сила 
країни // Рогач О.І. та 
ін. Багатонаціональні 
підприємства та 
глобальна економіка. 
Монографія / За ред. 
О.І.Рогача. – К.: 
«Видавництво «Центр 
учбової літератури», 
2020. С.215-231. 
Чугаєв О.А. 
Європейське бізнес-
середовище : 
навчальний посібник. 
К.: Видавничо-
поліграфічний центр 



"Київський 
університет", 2020. 
184 с.  
Чугаєв О.А. Теорія 
міжнародної 
економічної інтеграції; 
Інтеграційні процеси в 
світовому господарстві; 
Основи регулювання 
міжнародних 
інтеграційних процесів 
// Міжнародні 
економічні відносини: 
практикум / 
О.І. Шнирков, 
А.С. Філіпенко, 
Р.О. Заблоцька, 
Н.В. Резнікова, 
В.І. Мазуренко та ін.; 
за ред. О.І. Шниркова. 
К.: АДЕФ-Україна, 
2018. C.236-251,252-
262,425-436. 
Чугаєв О. А. Інтеграція 
України з ЄС в умовах 
економічної війни з 
боку Росії // Асоціація 
як новий формат 
відносин України з 
Європейським 
Союзом: політичний, 
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вересня 2016 р. Дніпро, 
2016», Дніпро: 
Громадська 
організація «Правовий 
світ», 2016 р. С. 98-101
7. Кентерберійський 
договір 1416 р. як 
приклад угоди про 
воєнний союз епохи 
Пізнього 
Середньовіччя. 
Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції «Права та 
обов’язки людини у 
сучасному світі», Одеса 
11-12 листопада 2016 р. 
- Одеса, 
Причорноморська 
фундація права, 2016 р. 
С.49-51.
8. Значення 
історичних "Проектів 
вічного миру" для 
розвитку ідеї 
колективної безпеки в 
міжнародному праві 
Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Стратегічне 
позиціонування 
України в сучасному 
міжнародному 
просторі" (SPUMIS), - 
КНУ імені Тараса 
Шевченка, ІМВ. -
17.10.2019 - 3 c.;
9. Моделі колективної 
безпеки в доктрині і 
практиці 
міжнародного права. 
Монографія
Одеса : Фенікс, 2020 - 
334 c.

55353 Мицик 
Всеволод 
Всеволодови
ч

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
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

37 Міжнародне 
публічне право 
(основи теорії)

Мицик В.В. автор та 
співавтор 161 наукових 
та  навчально-
методичних 
публікацій, з них: 
підручників – 1 у 
співавторстві - 6, 
монографій – 1 у 
співавторстві – 9,  
статей у фахових і 
наукометричних 
виданнях – 72. 
Загальна кількість 
доповідей на наукових 
конференціях, круглих 
столах – 23. 
Опублікована 1 статті у 
співавторстві в 
журналі, що входять до 
наукометричної бази 
Web of Science. 
Мицик В.В. має 
наукові публікації з 
тематики 
міжнародного права та 
прав людини, зокрема:  
1. Mitsik V. The Council 
of Europe language 
standards protection of 



minority languages and 
their significance for 
Ukraine. Актуальні 
проблеми 
міжнародних відносин. 
№ 147 (2021). С. 37-47.  
2. Mitsik Vsevolod, 
Paziuk Andrii. 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 
3. В. Мицик, С. 
Горовенко. Участь 
України у створенні 
нової архітектури 
регіональної безпеки у 
сфері захисту прав 
людини. Вісник 
Київського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка.  
2(54)2021. С. 77-84. 
(кат. Б) 
4. Мицик В. 
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. 
5. Мицик В.В. Поняття, 
види і форми санкцій 
та контрзаходів в 
сучасному 
міжнародному праві. 
Український часопис 
міжнародного права. – 
К., 2016. – № 1.  – С. 7- 
16. Фахове видання.    
Мицик В.В. брав участь 
в міжнародних 
науково-практичних 
конференціях, 
присвячених тематиці 
прав людини в 
міжнародному праві, 
зокрема: 
1. Круглий стіл 
«Проблеми 
імплементації 
міжнародних і 
регіональних 
стандартів захисту 
тварин в національне 
законодавство», що 
відбувся 7 квітня 2017 
року в місті Києві 
(Інститут міжнародних 
відносин Київського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка); 
2. Міжнародна 
науково-практична 
конференція “Розвиток 
науки і практики 
міжнародного права”, 
присвячена 25-річчю 
УАМП, що відбулася 
25 червня 2018 року в 
місті Києві (Інститут 



міжнародних відносин 
Київського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка); 
3. Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
«Деокупація і 
реінтеграція 
інформаційного 
простору Криму: 
міжнародно-правові та 
медіакомунікативні 
інструменти», що 
відбулася 18 квітня 
2019 року в місті Києві 
(Інститут міжнародних 
відносин Київського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка); 
4. Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
«Виконання Україною 
зобов’язань з охорони 
довкілля крізь призму 
Угоди про асоціацію з 
Європейським 
Союзом», що відбулася 
18 квітня 2020 року в 
місті Києві (Інститут 
міжнародних відносин 
Київського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка). 
Підготував до захисту 
10 кандидатів наук з 
зазначеної тематики.  
Мицик В.В. виступав 
офіційним опонентом 
на захистах 7 
дисертацій з тематики 
міжнародного права та  
прав людини.  
Мицик В.В. є з 
зазначеної тематики 
науковим 
консультантом 2 
докторантів (Забара 
І.М., Порєдинок О.Р.) 
та науковим 
керівником 2 
аспірантів ( 
Череповецький К., 
Тюфанова Г.). 
Мицик В.В. з 1991 р. 
член Всеукраїнської 
асоціації міжнародного 
права, член 
Української асоціації 
міжнародного права, з 
2000 р. член 
Української асоціації 
адвокатів. З 1998 р. по 
2004 р. був членом 
Консультативного 
комітету Рамкової 
конвенції Ради Європи 
про захист 
національних меншин 
(Страсбург, Франція -
представник від 
України); з 2007 р. по 
2019 р. член Комітету 
експертів Європейської 
хартії регіональних 
мов або мов меншин 
(Страсбург, Франція - 
експерт від України). 
Був членом 



спеціалізованої вченої 
ради Д 26.861.01 
Інституту 
законодавства 
Верховної Ради 
України (2004-2015 
рр.), з 2006 р. – член 
спеціалізованої вченої 
ради Д 26.001.10 
Київського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка.  
Мицик В.В. є членом 
експертної групи при 
Державній службі 
України з 
етнополітики та 
свободи совісті. Член 
Науково-
консультативної ради 
при Голові Верховної 
Ради України. 
Мицик В.В. є членом 
редакційних колегій 
ряду періодичних 
видань: «Український 
часопис міжнародного 
права», серії 
«Бібліотека кафедри 
міжнародного права», 
«Європейський суд з 
прав людини. Судова 
практика», «Актуальні 
проблеми 
міжнародних відносин: 
Збірник наукових 
праць».  

357816 Білас Іван 
Григорович

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

міжнародних 
відносин

Диплом 
доктора наук 
ДH 001470, 

виданий 
27.12.1994, 

Диплом 
кандидата наук 

ЮP 004209, 
виданий 

25.10.1989, 
Атестат 

професора 
12ПP 005783, 

виданий 
23.12.2008

46 Теорія держави 
і права

Білас І.Г. має більше 
180 наукових 
публікацій, 
присвячених 
проблемам 
становлення, розвитку, 
функціонування 
держави і права, історії 
політичних і правових 
вчень, зокрема:
1  Білас І.Г. 
Модернізація 
Української держави і 
правової системи в 
умовах асоціації з 
Європейським Союзом. 
- Український часопис 
міжнародного права. 
К., –  2014. – №3. – 
С.94-105.
2. Білас І.Г. Система 
внутрішніх та 
зовнішніх 
організаційно-
правових контрзаходів 
України проти 
Російської Федерації – 
як передумова 
ефективного 
міжнародно-правового 
захисту національних 
інтересів. - 
Український часопис 
міжнародного права. 
К., –  2014. – №4. – 
С.9-18.
3. Білас І.Г. Сучасна 
Українська держава і 
право в системі 
міжнародних      
координат: проблеми 
та напрямки 
модернізації в умовах 
асоційованого   
членства з 



Європейським Союзом. 
- ПРАВО. U.A.- 2015.- 
№1.- С.5-20.
4. Білас І.Г. 
Трансформація 
загальної теорії 
держави і права у 
сучасну 
юриспруденцію та її 
функціональне 
призначення у 
формуванні 
праворозуміння 
юристів. - НАШЕ 
ПРАВО-OUR LAW.-
2015.- №4.- С.5-16.
5. Білас І.Г. 
Перспективи 
запровадження 
Європейським Союзом 
безвізового режиму 
для громадян України: 
організаційно-
правовий аналіз 
виконання Плану дій з 
лібералізації візового 
режиму та рішень 
Ризького Саміту ЄС у 
травні 2015 року. - 
НАШЕ ПРАВО-OUR 
LAW.-2015.- №5.- С.5-
17.
6.  Білас І.Г. 
Международно-
правовое соотношение 
сектора безопасности и 
основных прав 
военнослужащих в 
Европейском Союзе. 
Сборник тезисов 
международной 
научно-практической 
конференции 
«Аксиологические 
характеристики 
национального и 
международного 
права». Москва, 2015.- 
С.17-20.
7.  Білас І.Г. Проблеми 
забезпечення 
реалізації прав 
людини в умовах 
глобалізації. Univerzita 
Pavla Jozefa Šafаrika v 
Košiciach, Prаvnickа 
fakulta  Prаvna veda a 
prax v treťom tisіcročі  
27. – 28. februаr 2015  
Zbornіk prоspevkov z 
medzinаrodnej vedeckej 
konferencie. Košice, 
2015.- С.40-42. 
8.  Білас І.Г. 
Формування сучасної 
інтегративної 
юриспруденції: 
проблеми та 
перспективи 
становлення. Збірник 
наукових праць до 55-
ліття профессора 
Копиленка О.Л.- К.,- 
Парламентське 
видання, 2015.- 345 с. – 
С.50-74.
9. Білас І.Г. 
Становлення та 
розвиток науки 
європейського права в 
Україні. Liber 
amoricum  до 70-річчя 
проф.В.Муравйова. – 



Одеса, 2017.- 504 с.- 
С.56-76.
 10   Білас І.Г. 
Порівняльно-правовий 
аналіз правоохоронної 
діяльності країн 
Європейського Союзу: 
методологія, сутність 
та значення для 
України в сучасних 
євро інтеграційних 
процесах. - 
Верховенство права.- 
2018- №1.- С.32-44.
11.  Білас І.Г. 
Реформування 
організації   діяльності 
правоохоронних 
органів країн ЄС, 
спрямованих на захист 
прав людини. Защита 
прав человека: научно-
практическая 
конференція.- 2018.- 
Комрат.- 52 с. – С.108-
124.
12   Bilas I. H. 
INTERNATIONAL 
LEGAL ASPEKTS OF 
THE RUSSIAN 
FEDERATION’S 
AGGRESSION 
AGAINST UKRAINE, 
MECHANISMS OF 
COUNTERACTION 
AND LEGAL LIABILITY 
FOR THE WAR 
CRIMES AND 
GENOCIDE.  DOI 
https://doi.org/10.3052
5/978-9934-26-223-4-
136  -  The Russian-
Ukrainian war (2014–
2022): historical, 
political, cultural-
educational, religious, 
economic, and legal 
aspects : Scientific 
monograph. Riga, Latvia 
: “Baltija Publishing”, 
2022. 1436 p. -  P.1094-
1105. Web of Science  
Іноземне видання 
 13. IVAN BILAS.  
INTERNATIONAL 
LEGAL ASPECTS OF 
THE RUSSIAN 
FEDERATION’S 
AGGRESSION 
AGAINST UKRAINE, 
JUSTICE AND 
MECHANISMS OF 
COUNTERACTION 
AND LEGAL LIABILITY 
FOR THE WAR 
CRIMES AND 
GENOCIDE. -   AD 
ALTA. Journal of 
interdisciplinary 
research. 2022. 12. Iss. 
2. Sp. XXIX. P. 180-189.  
Web of Science  
Іноземне видання 
14.  Білас І.Г. Збройна 
агресія проти України 
як підґрунтя визнання 
Росії державою-
терористом та її 
міжнародно-правова 
відповідальність за 
воєнні злочини і 
геноцид.  -  ПРАВО. UA   
-  №2 – 2022 -  С.5 - 21



Білас І.Г. є автором 
навчальних 
підручників та 
посібників: 
1.Білас І.Г. Сучасна 
юриспруденція. 
Підручник у 2-х 
книгах. -  Книга перша 
- Сучасна теорія 
держави. - К.: 
Спеціалізоване 
видавництво 
«ЮНЕСКО-СОЦІО», 
2018.- 456 с.
2. Білас І.Г. Сучасна 
юриспруденція. 
Підручник у 2-х 
книгах. -  Книга друга - 
Сучасна теорія права. - 
К.: Спеціалізоване 
видавництво 
«ЮНЕСКО-СОЦІО», 
2018.- 572 с.
3.  Білас І.Г. 
Міжнародна 
порівняльна 
юриспруденція. До 75-
річчя Інституту 
міжнародних відносин 
Київського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка. 
Підручник у двох 
томах. – Т1 – 
Міжнародна 
порівняльна теорія 
держави.- К.: 
Спеціалізоване 
видавництво 
«ЮНЕСКО-СОЦІО», 
2019.- 536 с.
4.  Білас І.Г. 
Міжнародна 
порівняльна 
юриспруденція. До 75-
річчя Інституту 
міжнародних відносин 
Київського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка. 
Підручник у двох 
томах. – Т2 – 
Міжнародна 
порівняльна теорія 
права.- К.: 
Спеціалізоване 
видавництво 
«ЮНЕСКО-СОЦІО», 
2019.- 604 с.
5.   Білас І.Г. 
Порівняльна теорія 
держави і права. 
Мільтимедійний 
підручник. 
Електронний формат. 
– К.: КІМО, 2020 – 115 
с.
Крім того, проф.. Білас 
І.Г. є співавтором  
монографії:  
Українська Революція 
гідності,  агресія РФ і 
міжнародне право. – 
К.: К.І.С., 2014.  – 1016 
с. – С. 32-43.
Білас І.Г. Формування 
та розвиток ідеї права 
народу на повстання у 
філософсько-правових 
концепціях світової 
цивілізації



Білас І.Г. є співавтором 
підручника 
Європейське право: 
право Європейського 
союзу. Підручник. / 
Білас І.Г., Муравйов 
В.І., Шпакович О.М., 
Лисенко О.М., Святун 
О.В. - К.: Ін Юре, 2015. 
– Кн. Третя – 312 с.
Білас І.Г. є членом 
Української асоціації 
міжнародного права. 
Білас І.Г. є членом 
редакційної колегії  
науково-практичного 
фахового електронного 
журналу «Європейські 
перспективи», 
науково-практичних 
фахових журналів: 
«Український часопис 
міжнародного права»,  
«Наше право»,  
«Верховенство права»,  
« Право u.a/»
Білас І.Г. брав участь в 
міжнародних науково-
практичних 
конференціях, 
присвячених тематиці 
міжнародного права, 
порівняльного 
правознавства, 
зокрема:
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
«Міжнародний 
правопорядок: сучасні 
проблеми та їх 
вирішення», Інститут 
держави і права ім. В. 
М. (м. Київ, 19 лютого 
2015 р.)
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
«Європеїзація» 
правопорядків третіх 
країн –імплементація 
Угоди про асоціацію 
між Україною та 
Європейським 
Союзом», Інститут 
міжнародних відносин 
КНУ ім. Тараса 
Шевченка. (м. Київ, 6 
квітня 2017 р.)
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
«Діджиталізація 
сучасної системи 
міжнародних 
економічних 
відносин», Інститут 
міжнародних відносин 
КНУ ім. Тараса 
Шевченка. (м. Київ, 21 
листопада 2019 р.).
Міжнародна науково-
теоретична 
конференція 
««Еволюція 
Європейського Союзу: 
основні виклики 
сучасності та 
перспективи», 
присвячена 10-річчю 
вступу в силу 
Лісабонських 
договорів, Інститут 



міжнародних відносин 
КНУ ім. Тараса 
Шевченка. (м. Київ, 3 
грудня 2019 р.).
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
«Конституціоналізм в 
умовах війни»,  
Національний 
університет  
«Львівська 
політехніка», 
Навчально-науковий 
інститут права, 
психології та 
інноваційної освіти, 
Кафедра теорії права 
та конституціоналізму, 
23 вересня 2022 р.
Круглий стіл 
«Правовий статус та 
підтримка внутрішньо-
переміщених осіб в 
Україні» (м. Київ, 31 
травня 2019 р.)

358889 Довгерт 
Анатолій 
Степанович

професор, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

міжнародних 
відносин

Диплом 
доктора наук 
ДH 001680, 

виданий 
30.06.1994, 

Атестат 
професора ПP 

АР001835, 
виданий 

24.12.1998

45 Порівняльне 
цивільне право

Автор понад 300 
наукових та 
навчально-методичних 
публікацій з 
міжнародного 
приватного та 
цивільного права, 
серед яких праці у 
наукових фахових 
виданнях та понад 30 
публікацій за 
кордоном; 
Співавтор / редактор 
понад 40 підручників 
чи навчальних 
посібників, у тому 
числі тих, що 
рекомендовані МОН 
або вченою радою 
закладу освіти та 20 
монографій (3 
індивідуальні, решта у 
співавторстві або за 
редакцією - з 
фіксованим власним 
внеском від 1 до 5 д. 
а.); 
Підготував 35 
кандидатів і докторів 
наук;  
Робота у складі 
експертних рад з 
питань проведення 
експертизи дисертацій 
МОН (1996-2002 рр.), 
робочої групи з 
розроблення 
стандартів вищої 
освіти (2012-2013 рр.), 
офіційний опонент 
понад 40 
кандидатських і 
докторських 
дисертацій; 
Член редакційних 
колегій наукових 
видань, у тому числі 
журналів («Право 
України», 
«Міжнародне право», 
«Приватне право», 
«Право США» тощо) 
включених до переліку 
наукових фахових 
видань України;  
 Організаційна робота 



на посаді завідувача 
кафедри міжнародного 
приватного права ІМВ 
КНУ імені Тараса 
Шевченка (1995-2014); 
Голова, заступник 
Голови спеціалізованої 
вченої ради в ІМВ 
(1996-2010), член 
спеціалізованих 
вчених рад КНУ ім. 
Тараса Шевченка; 
Нині - член 
спеціалізованих 
вчених рад: 
Д.26.001.10 в Інституті 
міжнародних відносин 
Київського 
національного 
університеті імені 
Тараса Шевченка; 
Д.35.051.27 у 
Львівському 
національному 
університеті імені 
Івана Франка. 
Доктор юридичних 
наук з 1994 р., 
професор з 1998 р., 
член-кореспондент 
Національної академії 
правових наук з 2000 
р.; 
Розробник, заступник 
Голови Робочої групи 
Кабінету Міністрів 
України з підготовки 
проекту Цивільного 
Кодексу України, член 
Спеціальної Комісії 
Верховної Ради 
України з прийняття 
ЦКУ. Розробник 
багатьох 
законопроектів 
ринкового 
спрямування, серед 
яких проекти законів 
про іноземні інвестиції 
(1992 р.), 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.  
Автор та редактор 
науково-практичних 
коментарів до 
Цивільного кодексу 
України та Закону 
України «Про 
міжнародне приватне 
право».  
Участь у розробці 
проектів Указів 
Президента України. 



Науковий консультант 
Комітетів та Комісій 
Верховної Ради 
України. Член 
Наукових та 
Громадських рад МЗС, 
Мінюсту України, 
Національної комісії зі 
зміцнення демократії 
та утвердження 
верховенства права 
при Президентові 
України;  
Науковий консультант 
офіційного видання 
МЗС України 
«Зібрання чинних 
міжнародних договорів 
України», Послання 
Президента України до 
Верховної Ради 
України «Про 
внутрішнє і зовнішнє 
становище України у 
2002 р.» – К., 2003. - 
487 с.; 
Член Науково-
консультативної ради 
Верховного суду 
України, Науково-
консультативної ради 
Конституційного суду 
України. Підготовка 
проектів Постанов 
Пленуму Верховного 
Суду України, 
наукових висновків 
для Верховного суду 
України щодо норм 
матеріального права, 
які неоднаково 
застосовано судом 
(судами) касаційної 
інстанції у подібних 
правовідносинах; 
Реалізація 
національних проектів 
розвитку юридичної 
науки в рамках 
Національної академії 
правових наук. 
Головний науковий 
співробітник Науково-
дослідного інституту 
приватного права і 
підприємництва 
Національної академії 
правових наук України 
(2000-2015);  
Член Піклувальних 
рад Асоціації 
правників України, 
Української асоціації 
міжнародного права; 
Член Палати 
незалежних експертів 
з питань іноземних 
інвестицій при 
Президентові України. 
Арбітр міжнародних 
арбітражних та 
третейських судів;  
Заслужений юрист 
України (1999 р.); 
Відмінник освіти (2004 
р.); Відзнака Вченої 
Ради КНУ імені Тараса 
Шевченка (2014); 
Грамота Кабінету 
Міністрів України 
(2018).

379482 Михайленко 
Тетяна 

доцент, 
Основне 

Навчально-
науковий 

Диплом 
кандидата наук 

11 Іноземна мова 
(базовий курс)

Михайленко Т.В. автор 
та співавтор 51 



Вячеславівна місце 
роботи

інститут 
міжнародних 

відносин

ДK 047182, 
виданий 

02.07.2008, 
Атестат доцента 

12ДЦ 035642, 
виданий 

04.06.2013

наукових та  
навчально-методичних 
публікацій,
з них: навчальних 
посібників – 5, статей в 
фахових і науко 
метричних виданнях -
16. 
Михайленко Т.В. 
виступала офійіїним 
опонентом на захисте 
кандидатської 
дисертації з тематики 
державно-патріотичне 
виховання у період 
другої Речі Посполитої 
2016 р.   
Михайленко Т.В. взяла 
участь у 21 науково-
практичних 
конференціях онлайн 
— ТОВ «Дінтернал 
Ед’юкейшн»
Михайленко Т.В. 
отримала сертифікати 
з підвищення 
кваліфікації :
1. «KNU Teach Week» 
курс, розроблений 
UGEN, НМЦОНП 
відділ забезпечення 
якості освіти, сектор 
працевлаштування 
КНУ імені Тараса 
Шевченка, сертифікат 
з підвищення 
кваліфікаціі та 
розвитку педагогічних 
компетентностей 
викладачів, виданий 
25.01.2021, обсяг курсу 
–  1 кредит
2. «Digital Skills Pro», 
курс, розроблений 
фахівцями науково-
методичного центру 
організації 
навчального процесу 
та інформаційно-
обчислювального 
центру КНУ імені 
Тараса Шевченка, 
сертифікат виданий 
22.03.2021, обсяг курсу 
–  1 кредит

381278 Соколовська 
Лариса 
Анатоліївна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

міжнародних 
відносин

Диплом 
спеціаліста, 
Київський 
державний 

лінгвістичний 
університет, рік 

закінчення: 
1999, 

спеціальність:  , 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 004972, 

виданий 
17.05.2012, 

Атестат доцента 
12ДЦ 038713, 

виданий 
16.05.2014

6 Іноземна мова 
(нормативний 
курс)

Соколовська Л.А. автор 
та співавтор 50 
наукових та  
навчально-методичних 
публікацій.
Загальна кількість 
доповідей на наукових 
конференціях, круглих 
столах  – 28
1) Sokolovska L., Hybrid 
Course: New Challenge 
of our Modern Reality // 
The world of Science 
and Innovation. 
Abstracts of II 
International Scientific 
and Practical 
Conference. Cognum 
Publishing House. 
London, United 
Kingdom. 2020., P.599, 
p. 198-204. (у 
співавторстві Stoyanova 
I.).
2) Sokolovska L., 
Organizational and 
Pedagogic Conditions 



for the Use of the 
Distance Learning in 
Training of Specialists in 
International Relations: 
// Fundamental and 
Applied Research in the 
Modern World. 
Abstracts of IV 
International Scientific 
and Practical 
Conference. BoScience 
Publisher. Boston, USA. 
2020., P. 1036, p.248-
252. (у співавторстві 
Stoyanova I.).
3) Соколовська Л.А. 
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, 
випуск 46, том 3, м. 
Одеса. 2020. С.194, 
с.169-175. (у 
співавторстві 
Стоянова. І.Д). 
(науковове фахове 
видання, науковий 
журнал Категорія Б, 
індекс International 
Copernicus).
4) Соколовська Л.А. 
«Bring the Real 
Challenging World into 
the Classroom: 
Translation of Authentic 
Audio and Video 
Materials in Language 
Learning» - Збірник тез 
наукових доповідей 
«Актуальні проблеми 
професійного 
перекладу». – К.: ІМВ, 
2020. – 67 с, С. 61
 5) Соколовська Л.А.  
Practicing Peer Review 
Technique to Improve 
ESL Students’ Writing 
Skills. - International 
Conference of European 
Academy of Science. 
Social Sciences. 
Education, March, 2019
6) Соколовська Л.А.  
Змішане навчання 
(Blended Learning) як 
ефективна форма 
формування 
іншомовної 
професійної 
компетентності 
студентів- 
міжнародників - 
Збірник тез наукових 
доповідей 
«Національні мови і 
культури в їх специфіці 
та взаємодії» 
присвячено 185-
річному ювілею 
Київського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка та 
75-річному ювілею 
Інституту міжнародних 
відносин. – К.: ІМВ, 



2019.-103 с, С.83
7) Соколовська Л.А.  
Комунікативний 
аспект перекладу. 
Інтерактивні підходи.  
Професійний 
переклад. Збірник тез 
наукових доповідей. – 
К.: ІМВ, 2017.-70 с. 
С.34-37
8) Соколовська Л.А.  
Discussion Method in 
Adult Learning in the 
Professional Context // 
International Scientific 
Conference «Foreign 
Languages in Changing 
Times IV», University of 
Economics in Bratislava 
// Братислава, 2014. – 
295 с. С. 165-171
9) Соколовська Л.А.  
Teaching foreign 
languages for specific 
purposes at higher 
educational level // 
Проблеми сучасної 
педагогічної освіти. 
Сер.: Педагогіка і 
психологія. – Зб. 
статей: – Ялта: РВВ 
КГУ, 2014. – Вип. 43. – 
Ч. 4. – 232 с. C. 183–189 
(Фахове видання)
10)  Соколовська Л.А.  
Effective teaching 
approaches in adult 
learning // Проблеми 
освіти : наук. зб. 
Інституту інноваційних 
технологій і змісту 
освіти МОН  України. 
– К., 2013. – Вип. 77. – 
Ч. II. – 298 c. C. 229–
233
(Фахове видання)
Навчально-методичні 
матеріали
1. Навчально-
методичні матеріали з 
практичного курсу 
англійської мови за 
темою «The European 
Union». – К.: ІМВ, 
2017.-55 с.
2. Навчально-
методичні матеріали з 
практичного курсу 
англійської мови за 
темою «Gaining 
Employment». К.: ІМВ. 
– 2017 – 67 с.
3. Навчально-
методичні матеріали з 
практичного курсу 
англійської мови за 
темою «Elections». – 
К.: ІМВ, 2018.-56 с.
4. Навчально-
методичні матеріали з 
практичного курсу 
англійської мови за 
темою «Learn to 
Discuss Urgent Political 
Problems. Part I». – К.: 
ІМВ, 2018.-64 с.
5. Навчально-
методичні матеріали з 
практичного курсу 
англійської мови за 
темою «Learn to 
Discuss Urgent Political 
Problems. Part II». – К.: 



ІМВ, 2019.-73 с.
6. Навчально-
методичні матеріали з 
практичного курсу 
англійської мови за 
темою «Learn to 
Discuss Urgent Political 
Problems. Part IІІ. 
Conflicts. Wars. 
Meetings. Talks». – К.: 
ІМВ, 2019.- 65 с.
7. Навчально-
методичні матеріали з 
практичного курсу 
англійської мови за 
темою «Learn to 
Discuss Urgent Political 
Problems. Part IV. 
Terrorism». – К.: ІМВ, 
2020.- 77 с.
8.  Навчально-
методичні матеріали з 
практичного курсу 
англійської мови за 
темою «Learn to 
Discuss Urgent Political 
Problems. Part V 
(improve your listening 
skills) (на базі 
автентичних відео 
сюжетів за 2020 рік)». 
– К.: ІМВ, 2020.- 62 с.
9. Навчально-
методичні матеріали з 
практичного курсу 
англійської мови за 
темою «Learn to 
Discuss Urgent Political 
Problems. Part VI 
(improve your listening 
skills) (на базі 
автентичних відео 
сюжетів за 2021 рік)». 
-– К.: ІМВ, 2021.- 76 с.
Науково-практичні 
конференції:
1) The world of Science 
and Innovation (16-18 
September 2020), 
London, United 
Kingdom (обсяг курсу – 
24 академічних 
години), сертифікат 
2) Fundamental and 
Applied Research in the 
Modern World (18-20 
November), 2020, 
Boston, USA. (обсяг 
курсу – 24 академічних 
години), сертифікат 
3) Онлайн-
конференція «Uni-Biz 
Bridge 6»,  UGEN, 9-
13.02.2021, (обсяг 
курсу – 17 академічних 
годин), сертифікат 
Підвищення 
кваліфікації 
1)Курс підвищення 
кваліфікації та 
розвитку педагогічних 
компетентностей 
викладачів, КНУ імені 
Тараса Шевченка, KNU 
TEACH WEEK, (обсяг 
курсу – 1 кредит ЄКТС), 
сертифікат, виданий 
25.01.2021 р.
2)Курс «Digital Skills 
Pro», КНУ імені Тараса 
Шевченка, 9-
13.03.2021, (обсяг 
курсу – 1 кредит ЄКТС), 



сертифікат, виданий 
22.03.2021
3)Форум Відкритої 
Освіти, Open Education 
Forum - 15-16 березня 
2021 (на базі КНУ імені 
Тараса Шевченка)
4) Сертифіковані 
онлайн-тренінги від 
Міжнародного 
освітньо-методичного 
центру «Dinternal 
Education» 
(08.09.2020-
29.03.2021). (обсяг 
курсу – 17 занять *0.07 
кредиту = 1.2 кредиту 
ЄКТС), сертифікати (17 
штук).

381580 Владика 
Світлана 
Анатоліївна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

міжнародних 
відносин

Диплом 
магістра, 

Київський 
національний 

університет 
імені Тараса 

Шевченка, рік 
закінчення: 

2012, 
спеціальність: 

030402 
Міжнародне 

право, Диплом 
кандидата наук 

ДK 039327, 
виданий 

13.12.2016

12 Іноземна мова 
(нормативний 
курс)

Владика С.А. автор та 
співавтор 43 наукових 
та  навчально-
методичних 
публікацій,
з них: навчальних 
посібників – 1, статей в 
фахових і науко 
метричних виданнях – 
7. Загальна кількість 
доповідей на наукових 
конференціях, круглих 
столах  – 18.
Владика С.А. має 
наукові публікації з 
тематики 
міжнародного права та 
філології, зокрема:
1. Vladyka S. The 
Challenges of Legal 
Translation. Матеріали 
ХІV Міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
«Національна 
ідентичність в мові і 
культурі», м.Київ 21-22 
квітня 2021 року.
2. Vladyka S., 
Shpakovych O. 
Constituent Instruments 
of International 
Organizations as a 
Special Source of the 
Law of International 
Organizations. Statute 
Law Review. 2018. Vol. 
00. No. 00, 1–13. 13 p. 
doi:10.1093/slr/hmy006 
Published by Oxford 
University Press 
(Закордонне видання 
Scopus).
3. Vladyka S., 
Shpakovych O., 
Kaminska N., 
Demydenko V., Sekh K. 
Trends in the 
Development of 
International Legal 
Personality: Theoretical 
Analysis. Inicio. Vol. 34. 
Núm. 87-2 (2018). 11 p. 
Published by 
Universidad del Zulia. 
Venezuela (Закордонне 
видання Scopus).
4. Владика С.А. 
Рішення Суду ЄС щодо 
непрямого 
оподаткування в 
Європейському Союзі. 
Журнал 



східноєвропейського 
права. Електронне 
наукове фахове 
видання. 2016. №31. С. 
97-103. URL: 
http://easternlaw.com.u
a/wp-
content/uploads/2016/0
9/vladyka31.pdf 
(Фахове видання).
5. Владика С.А. 
Оподаткування 
акцизами енергоносіїв 
та електроенергії в 
Європейському Союзі. 
Вісник Південного 
регіонального центру 
Національної академії 
правових наук 
України. 2016. № 9. С. 
197-203 (Фахове 
видання).
6. Владика С.А. 
Оподаткування 
акцизами тютюнових 
виробів у 
Європейському Союзі. 
Науковий вісник 
Ужгородського 
національного 
університету. Серія 
«Право». 2016. Вип. 
39. Т. 2. С. 119-122 
(Фахове видання).

381570 Полєєва 
Юлія 
Сергіївна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

міжнародних 
відносин

Диплом 
спеціаліста, 
Київський 

національний 
лінгвістичний 

університет, рік 
закінчення: 

2002, 
спеціальність: 

030502 Мова та 
література 

(англійська та 
іспанська 

мови), Диплом 
кандидата наук 

ДK 000062, 
виданий 

22.12.2011, 
Атестат доцента 

AД 005655, 
виданий 

26.11.2020

14 Іноземна мова 
(базовий курс)

Полєєва Ю.С. автор та 
співавтор 57 наукових 
та  навчально-
методичних 
публікацій,
з них: 22 навчально-
методичні праці, в 
тому числі 2 
навчальних посібники; 
35 наукових праць – з 
них 1 стаття у науково-
метричній базі Web of 
Science,  3  праці 
видані в країнах ЄС,  23 
праці  в фахових і 
науково-метричних 
виданнях. 
Полєєва Ю.С. має 
наукові публікації з 
іноземної філології, 
експериментальної 
фонетики англійської 
мови, зокрема:
1.Pausation algorithm of 
political and pedagogical 
discourses: а 
comparative perspective 
// Lege artis. Language 
yesterday, today, 
tomorrow. The journal 
of University of SS Cyril 
and Methodius in 
Trnava. Trnava: 
University of SS Cyril 
and Methodius in 
Trnava, 2020, V (1), 
June 2020. Р. 275-313. 
Web of Science Core 
Collection (coauthored).
2. Prosody and cognitive 
processing of lecture 
discourse // Between 
(Stable) Meanings and 
(Unstable) 
Interpretations: Book of 
Abstracts, 15-16 
September 2016 
Institute of English 
Studies. Krakow: 



Uniwersytet Jagielloński 
w Krakowie, 2016.  P.22-
23.
3. Особливості 
сприйняття усної 
інформації в 
англомовній лекцій 
(порівняльний аналіз 
перцептивних і 
акустичних параметрів 
темпу) // Записки з 
романо-германської 
філології Одеський 
національний 
університет імені І.І. 
Мечникова: ф-т 
романо-германської 
філології. Одеса: КП 
ОМД, 2014, Вип. 1(32). 
С. 143-150.
4. Some Dynamic 
Features of Lecture 
Discourse Austrian 
Journal of Humanities 
and Social Sciences 
Scientific Journal № 2 
(March-April) Vienna, 
Austria, 2014. P.59-62.
5. Basic Legal English / 
Навчальний посібник з 
англійської мови для 
студентів спеціальності 
«Міжнародне право». 
В 2-х частинах. К.: ВД 
Дмитра Бураго, 2019. 
360 с. (у співавторстві)

358888 Муравйов 
Віктор 
Іванович

професор, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

міжнародних 
відносин

Диплом 
доктора наук 
ДД 003240, 

виданий 
10.12.2003, 

Диплом 
кандидата наук 

ЮP 001736, 
виданий 

23.01.1981, 
Атестат доцента 

ДЦ 005405, 
виданий 

15.03.1988, 
Атестат 

професора ПP 
002854, 
виданий 

17.02.2005

43 Право 
Європейського 
Союзу

Муравйов В.І. автор та 
співавтор 265 наукових 
та  навчально-
методичних 
публікацій, з них: 
підручників – 8, 
монографій – 16, в 
тому числі видані в 
Німеччині - 5, Голандії 
– 2, Великій Британії 1. 
статей у фахових і 
наукометричних 
виданнях – 171. 
Загальна кількість 
доповідей на наукових 
конференціях, круглих 
столах – 88. Муравйов 
В.І.. опублікувала 5 
статтей у співавторстві 
в журналах, що 
входять до 
наукометричної бази 
Web of Science, а також 
є співавтором 4 
закордоннb[ 
монографій, що 
індесуються в цій базі 
(Web of Science). 
Муравйов В. І. має 
наукові публікації з 
тематики права 
Європейськогго Союзу:  
1. Muraviov V. 
Realization of the 
Association agreement 
between the European 
Union and Ukraine: 
means and legal tools. 
Monograph. Lambert 
Publishers. Deutschland, 
2019. 104 p..  
2. Muraviov V. 
Principles and Values of 
the European Union and 
the Legal Order of 
Ukraine: Monograph. 



Lambert Publishers. 
Deutschland, 2019. 115 
p. 
3. Muraviov V., Mushak 
N., Tarakhonych 
T. Juridical 
tribune. International 
Agreements of the 
European Union and 
acquis of the European 
Union. October 2020. – 
Vol. 10. – Special Issue. 
– Р. 49-72. (у 
співавторстві, 0,4 
друк.арк.)  
4. Mushak N., Muraviov 
V., Davidyuk A. New 
Challenges to the EU 
Common Immigration 
Policy // Annals of the 
Romanian Society for 
Cell Biology. – 2021. – 
Vol. 25. – Issue 01. – 
Р. 7053-7062. (у 
співавторстві, 0,2 друк. 
Арк.) 
5. В. І. Муравйов, Н. Б. 
Мушак, Ю. О. 
Волошин; за ред. В. І. 
Муравйова Вступ до 
права Європейського 
Союзу : підручник : у 2 
т., 2-ге вид., доповнене 
і виправлене /. - Київ-
Одеса : Фенікс, 2021. - 
ХХХ с. 

357818 Лисенко 
Олена 
Миколаївна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

міжнародних 
відносин

Диплом 
кандидата наук 

ДK 012147, 
виданий 

10.10.2001, 
Атестат доцента 

12ДЦ 028522, 
виданий 
10.11.2011

21 Порівняльне 
конституційне 
право

Лисенко О.М. має 
наукові публікації з 
тематики курсів, що 
викладаються нею: 
Fedorova Alla, Lysenko 
Olena. The European 
social charter standards 
of right to housing: 
ukraineʼs compliance 
with commitments // 
Актуальні проблеми 
міжнародних відносин: 
збірник наукових 
праць. Випуск 143. – 
К.: Київський 
національний 
університет імені Т. 
Шевченка, ІМВ, 2020. 
– С. 34-45. 
Лисенко О.М. 
Конституційні зміни у 
зв’язку з європейською 
інтеграцією: досвід 
постсоціалістичних 
країн.  – Становлення 
та розвиток науки 
європейського права в 
Україні. Liber 
amoricum до 70-річчя 
проф. В. Муравйова: 
монографія / за заг. 
ред. К. Смирнової. – 
Одеса: Фенікс, 2017. – 
с. 186-200. 
Підготовлено розділ 
“Конституційне право і 
права людини” у 
підручнику 
«Конституційне 
право», 2021, виданого 
за сприяння 
Координатора проектів 
ОБСЄ в Україні. 
Підготовлено 
одноосібний підручник 
«Порівняльне 



конституційне право», 
2021. – 372с. 
Лисенко О.М. брала 
участь в міжнародних 
науково-практичних 
конференціях, 
присвячених тематиці 
курсу, зокрема: 
1. В якості експерта у  
школі DRI 
“Конституція в дії” з 
доповіддю 
“Дотримання 
верховенства права під 
час надзвичайних 
ситуацій: міжнародні 
перспективи і досвід”, 
м. Київ, 12-15 жовтня 
2017 року. 
2. В якості експерта в 
Воркшопі DRI “Що 
можуть і чого не 
можуть конституції?” з 
доповіддю: 
“Міжнародно-правові 
стандарти як орієнтир 
конституціотворення”, 
м. Одеса, 23-24 
березня 2018 року. 
3. Лисенко О.М. брала 
участь в якості лектора 
в Літній школі з 
конституційного права, 
проведеній за 
сприяння 
Координатора проектів 
ОБСЄ в Україні (м. 
Яремче 14-16 серпня 
2019 р.). 
4. У міжнародній 
науково-теоретичній 
конференції 
«Геостратегічні 
пріоритети України в 
політичній, 
економічній, правовій 
та інформаційній 
сферах», 19 жовтня 
2017 р. Назва доповіді 
“ Європеїзація судової 
практики”. 
Лисенко О.М. 
виступала в 2017 р. 
офіційним опонентом 
на захисті 
дисертаційного 
дослідження 
Жебровської Кристини 
Артаківни на тему: 
“Правові цінності у 
взаємодії правових 
систем”, поданої на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.01 
– теорія та історія 
держави і права; 
історія політичних і 
правових учень. 

358887 Калакура 
Віктор 
Ярославович

завідувач 
кафедри, 
доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

міжнародних 
відносин

Диплом 
кандидата наук 

KH 003855, 
виданий 

24.12.1994, 
Атестат доцента 

AP 004689, 
виданий 

05.05.1997

36 Міжнародне 
приватне право

Автор понад 100 
наукових та 
навчально-методичних 
публікацій з 
міжнародного 
приватного та 
цивільного 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 юридичних 
наук.
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.

358889 Довгерт 
Анатолій 
Степанович

професор, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

міжнародних 
відносин

Диплом 
доктора наук 
ДH 001680, 

виданий 
30.06.1994, 

Атестат 
професора ПP 

АР001835, 
виданий 

24.12.1998

45 Міжнародне 
приватне право

Автор понад 300 
наукових та 
навчально-методичних 
публікацій з 
міжнародного 
приватного та 
цивільного права, 
серед яких праці у 
наукових фахових 
виданнях та понад 30 
публікацій за 
кордоном; 
Співавтор / редактор 
понад 40 підручників 
чи навчальних 
посібників, у тому 
числі тих, що 
рекомендовані МОН 
або вченою радою 
закладу освіти та 20 
монографій (3 
індивідуальні, решта у 
співавторстві або за 
редакцією - з 
фіксованим власним 
внеском від 1 до 5 д. 
а.); 
Підготував 35 
кандидатів і докторів 
наук;  
Робота у складі 
експертних рад з 
питань проведення 
експертизи дисертацій 
МОН (1996-2002 рр.), 
робочої групи з 
розроблення 
стандартів вищої 
освіти (2012-2013 рр.), 
офіційний опонент 
понад 40 
кандидатських і 
докторських 
дисертацій; 
Член редакційних 
колегій наукових 
видань, у тому числі 
журналів («Право 
України», 
«Міжнародне право», 
«Приватне право», 
«Право США» тощо) 
включених до переліку 
наукових фахових 
видань України;  
 Організаційна робота 
на посаді завідувача 
кафедри міжнародного 
приватного права ІМВ 
КНУ імені Тараса 
Шевченка (1995-2014); 
Голова, заступник 
Голови спеціалізованої 
вченої ради в ІМВ 
(1996-2010), член 
спеціалізованих 
вчених рад КНУ ім. 
Тараса Шевченка; 
Нині - член 
спеціалізованих 
вчених рад: 
Д.26.001.10 в Інституті 
міжнародних відносин 
Київського 
національного 
університеті імені 
Тараса Шевченка; 
Д.35.051.27 у 
Львівському 
національному 



університеті імені 
Івана Франка. 
Доктор юридичних 
наук з 1994 р., 
професор з 1998 р., 
член-кореспондент 
Національної академії 
правових наук з 2000 
р.; 
Розробник, заступник 
Голови Робочої групи 
Кабінету Міністрів 
України з підготовки 
проекту Цивільного 
Кодексу України, член 
Спеціальної Комісії 
Верховної Ради 
України з прийняття 
ЦКУ. Розробник 
багатьох 
законопроектів 
ринкового 
спрямування, серед 
яких проекти законів 
про іноземні інвестиції 
(1992 р.), 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.  
Автор та редактор 
науково-практичних 
коментарів до 
Цивільного кодексу 
України та Закону 
України «Про 
міжнародне приватне 
право».  
Участь у розробці 
проектів Указів 
Президента України. 
Науковий консультант 
Комітетів та Комісій 
Верховної Ради 
України. Член 
Наукових та 
Громадських рад МЗС, 
Мінюсту України, 
Національної комісії зі 
зміцнення демократії 
та утвердження 
верховенства права 
при Президентові 
України;  
Науковий консультант 
офіційного видання 
МЗС України 
«Зібрання чинних 
міжнародних договорів 
України», Послання 
Президента України до 
Верховної Ради 
України «Про 
внутрішнє і зовнішнє 
становище України у 



2002 р.» – К., 2003. - 
487 с.; 
Член Науково-
консультативної ради 
Верховного суду 
України, Науково-
консультативної ради 
Конституційного суду 
України. Підготовка 
проектів Постанов 
Пленуму Верховного 
Суду України, 
наукових висновків 
для Верховного суду 
України щодо норм 
матеріального права, 
які неоднаково 
застосовано судом 
(судами) касаційної 
інстанції у подібних 
правовідносинах; 
Реалізація 
національних проектів 
розвитку юридичної 
науки в рамках 
Національної академії 
правових наук. 
Головний науковий 
співробітник Науково-
дослідного інституту 
приватного права і 
підприємництва 
Національної академії 
правових наук України 
(2000-2015);  
Член Піклувальних 
рад Асоціації 
правників України, 
Української асоціації 
міжнародного права; 
Член Палати 
незалежних експертів 
з питань іноземних 
інвестицій при 
Президентові України. 
Арбітр міжнародних 
арбітражних та 
третейських судів;  
Заслужений юрист 
України (1999 р.); 
Відмінник освіти (2004 
р.); Відзнака Вченої 
Ради КНУ імені Тараса 
Шевченка (2014); 
Грамота Кабінету 
Міністрів України 
(2018).

52225 Буткевич 
Ольга 
Володимирів
на

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

міжнародних 
відносин

Диплом 
магістра, 

Київський 
університет 
імені Тараса 
Шевченка, 

Інститут 
міжнародних 
відносин, рік 
закінчення: 

1999, 
спеціальність: 

030402 
Міжнародне 

право, Диплом 
доктора наук 
ДД 007579, 

виданий 
08.07.2009, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 015937, 
виданий 

09.10.2002, 

23 Міжнародне 
публічне право 
(основні галузі 
та інститути)

Буткевич О.В. має 
наукові публікації з 
тематики теорії 
міжнародного права, 
зокрема з тематики 
таких його галузей, як 
право міжнародних 
договорів, 
міжнародний захист 
прав людини, система 
права Європейського 
Союзу та Ради Європи, 
міжнародне 
гуманітарне право, 
міжнародне 
інституційне право, а 
також з проблематики 
таких інститутів, як 
міжнародна 
правосуб’єктність, 
статус території, 
населення в 
міжнародному праві 
тощо.



Атестат доцента 
12ДЦ 034308, 

виданий 
01.03.2013

Загалом О.В. Буткевич 
є автором 4 
одноосібних 
монографій, 12 
монографій у 
співавторстві 1 
одноосібного 
підручника та 7 
підручників у 
співавторстві та понад 
100 наукових статей із 
даної проблематики.  
Butkevych Olga. The 
Operation of 
International Treaties 
and Contracts in the 
Event of Armed Conflict: 
Problems Reopened by 
Russian Aggression 
against Ukraine // The 
Use of Force against 
Ukraine and 
International Law: Jus 
Ad Bellum, Jus In Bello, 
Jus Post Bellum. – 
Editors: S.Sayapin, 
E.Tsybulenko: Springer, 
2018. – P. 185-213. 
Indexed in Scopus 
(https://bit.ly/33TEaqy)
.
Olga Butkevych. The 
Role of the International 
Community in 
Combating Grave 
Violations of 
International Law // 
The Sovereign Order of 
Malta and Ukraine: 10 
Years of Diplomatic 
Relations, 27 Years of 
Service to the Needy. – 
The Embassy of the 
Sovereign Order of 
Malta in Ukraine: 
Фундація «Андрей», 
Видавничий відділ 
Артос, 2018. – P. 234-
237.
Butkevych Olga. 
Collisions between 
Constitutional 
Provisions and 
International 
Obligations of the State: 
Ukrainian Experience // 
Konstitucine 
Jurisprudencija. 
Lietuvos Respublikos 
Konstitucinio Teismo 
Biuletenis. Nr. 3-4 (51-
52) Liepa-Gruodis 2018. 
– Vilnius: Lietuvos 
Respublikos 
Konstitucinis Teismas, 
2019. – P.155-164.
Butkevych O. 
International Law as a 
Living Legal System: 
Eugene Ehrlich’s 
Conception in Modern 
Times // “JUS 
GENTIUM”. Journal of 
International Legal 
History. – Vol. 4, № 2. – 
July 2019. – P. 565-591.
Буткевич О. 
Подолання російської 
агресії проти України і 
майбутнє 
міжнародного 
правопорядку у 
баченні професора 



Олександра 
Задорожнього // 
Український часопис 
міжнародного права, 
№ 3/ 2019. – C. 35-42. 
Буткевич О. Від 
чергової міжурядової 
організації до нового 
етапу в міжнародному 
праві: феномен 
створення та 
функціонування Ради 
Європи // Український 
часопис міжнародного 
права. - № 4, 2019. – С. 
28-40. 
Буткевич О. Пандемія 
коронавірусу – виклик 
міжнародному праву, 
міжнародній спільноті, 
державам, народам 
(нарис окремих 
проблемних питань) // 
Український часопис 
міжнародного права. - 
№ 2, 2020. – С.61-68. 
Butkevych O. Theory of 
The History of 
International Law: 
Methodology, Grounds 
and Developments // 
“JUS GENTIUM”. 
Journal of International 
Legal History. – Vol. 6, 
№ 2. – July 2021. – р. 
383-440.
Ольга Буткевич. 
Сутність міжнародного 
права в концепції 
«передісторії 
міжнародного права» 
професора Лукашука 
// Український 
часопис міжнародного 
права. Спеціальний 
випуск, присвячений 
95-річчю з дня 
народження 
професора Ігоря 
Івановича Лукашука. – 
2021. – С. 206-220.
Під науковим 
керівництвом 
О.В.Буткевич 
захищено 8 дисертацій  
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.11 
– міжнародне право та 
2 дисертації на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.11 
– міжнародне право
О.В.Буткевич є 
Президентом ВГО 
«Українська асоціація 
міжнародного права» 
та Головним 
редактором фахового 
наукового видання 
«Український часопис 
міжнародного права»
О.Буткевич є членом 
Комітету експертів 
Європейської хартії 
регіональних мов або 
мов меншин Ради 
Європи.
Є членом редколегії 
видань:



1) «Український 
щорічник 
міжнародного права» 
(щорічник Української 
асоціації міжнародного 
права, Україна).
2) “JUS GENTIUM” 
Journal of International 
Legal History (biannual 
journal, США). 

184577 Шпакович 
Ольга 
Миколаївна

професор, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

міжнародних 
відносин

Диплом 
магістра, 

Київський 
національний 

університет 
імені Тараса 
Шевченка, 

Інститут 
міжнародних 
відносин, рік 
закінчення: 

2000, 
спеціальність: 

030402 
Міжнародне 

право, Диплом 
доктора наук 

ДД 002115, 
виданий 

31.05.2013, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 023529, 

виданий 
12.05.2004, 

Атестат доцента 
12ДЦ 022097, 

виданий 
23.12.2008, 

Атестат 
професора AП 

000456, 
виданий 

05.07.2018

21 Порівняльне 
адміністративн
е право

Шпакович О.М. має 
публікації у науково-
метричній базі Scopus:
1.Olga Shpakovych. 
International and 
European law in the 
Constitutions of 
European Union’s 
Member States. - Astra 
Salvensis, Supplement 
no. 1, 2018 – P.409-422.  
2. Olha M. Shpakovych, 
Mykhailo M. Mykievych. 
Supranationality and 
international 
organizations: 
definition, features, 
models. – Opción, Año 
36, Especial No.26 
(2020). -  pp. 1772-1745. 
3. Olha Shpakovych,  
Yaroslav Kostyuchenko. 
Legal Basis of the 
Association in the 
Relations of the 
European Union with 
Third Countries as One 
of the Forms of 
Implementation of the 
EU’s External Relations 
in the Sphere of 
Environmental 
Protection. - European 
Energy and 
Environmental Law 
Review. - Volume 29, 
Issue 4 (2020) pp. 141 – 
149.
4. Legal Bases of the 
Association in the 
Relations of the 
European Union with 
Third Countries as a 
Step Towards 
«Europeanisation» / 
Shpakovych, O., 
Kostyuchenko, Y. - 
European Journal of 
Comparative Law and 
Governance (2022) 1 – 
17 – 
DOI:10.1163/22134514-
BJA10039
Шпакович О.М. є 
членом всеукраїнських 
асоціації, зокрема 
Української асоціації 
міжнародного права, 
Української асоціації 
європейського права. 
з 2020: член 
редакційної колегії 
журналу “Часопис 
Київського 
університету права”  
з 2020:  член 
редакційної колегії 
науково-практичного 
журналу «Український 
часопис міжнародного 
права»
Шпакович О.М. брала 
участь в міжнародних 



науково-практичних 
конференціях, 
присвячених тематиці 
міжнародного права, 
порівняльного 
правознавства, 
європейського права, 
зокрема:
1. XVII міжнародна 
наукова конференція: 
"Development of legal 
regulation in  East 
Europe: experience of 
Poland and Ukraine": 
Conference Proceedings, 
(27-28 січня 2017 р.  м. 
Sandomierz (Poland)).                
2.     Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція . 
«Адаптація правової 
системи України до 
права Європейського 
Союзу : теоретичні та 
практичні аспекти» ( 
м. Полтава, 8 грудня 
2016 року)
3. Одеські юридичні 
читання: всеукраїнська 
науково-практична 
конференція (м. Одеса, 
10-11 листопада 2017 
р.)
4. International 
conference «Problems 
and Challenges of 
Contemporary Law in 
the Context of 
International Law
 ( 29-30 April, 2021).
Шпакович О.М. була 
науковим керівником 
докторанта кафедри:
1. Костюченко Я.М. 
«Правові засади 
асоціації у відносинах 
Європейського Союзу з 
третіми країнами й 
міжнародними 
організаціями та 
Україною» – 2020 р.
З 2016 - 2020 р.р. була 
членом 
Спеціалізованої вченої 
ради Д 26.001.10 
Київського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка.
З 2020 року по т.ч. 
Шпакович О.М. тричі 
входила до разових 
спеціалізованих 
вчених рад Київського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка в 
якості рецензента по 
наукових дисертаціях 
на здобуття ступеня 
доктора філософії в 
галузі знань 29 
«Міжнародні 
відносини» за 
спеціальностю 293 
«Міжнародне право»: 
1) Резнічук М.С. 
«Міжнародно-
правовий механізм 
функціонування зони 
вільної торгівлі в 
рамках Угоди про 
асоціацію між 



Україною та ЄС» (2020 
р.);
2)  Кортукова Т.О. 
"Правове регулювання 
спільної імміграційної 
політики 
Європейського Союзу" 
(2021 р.);
3)  Чубінідзе О. О.  
«Універсальна 
юрисдикція в 
міжнародному 
кримінальному праві» 
(2021 р.);
4) Лихогляд В. П. 
«Міжнародно-
правовий захист 
екологічних прав 
людини» (2022 р.).
У 2020-2021 р.р. буда 
науковим керівником 
студентів для 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт:
Кушнов М. А. (3 МП) - 
третя премія за 
спеціальністю 
«Міжнародне право» - 
тема роботи : 
«Міграційна політика 
ЄС».
Шпакович О.М.. 
здійснює керівництво 
курсовими, 
бакалаврськими та 
магістерськими 
роботами студентів.
Шпакович О.М. 
очолює Наукове 
товариство «Гурток 
право міжнародних 
організацій» для 
студентів 1-6 курсів 
МП.
Шпакович О.М. 
ініціювала та провела 
два конкурси наукових 
робіт серед студентів 
ІМВ та серед студентів 
ВНЗ України з  
міжнародного права 
спільно з БО 
«Президентський 
фонд Леоніда Кучми 
«Україна».

184577 Шпакович 
Ольга 
Миколаївна

професор, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

міжнародних 
відносин

Диплом 
магістра, 

Київський 
національний 

університет 
імені Тараса 
Шевченка, 

Інститут 
міжнародних 
відносин, рік 
закінчення: 

2000, 
спеціальність: 

030402 
Міжнародне 

право, Диплом 
доктора наук 

ДД 002115, 
виданий 

31.05.2013, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 023529, 

виданий 
12.05.2004, 

21 Право 
Європейського 
Союзу

Шпакович О.М. має 
більше 60 наукових 
публікацій, 
присвячених 
європейському праву, 
зокрема:
1. Становлення та 
розвиток науки 
європейського права в 
Україні. Liber 
Amicorum до 70-річчя 
проф. В.Муравйова: 
колективна 
монографія / О.М. 
Лисенко, К.В. 
Смирнова, А.Л. 
Федорова, О.В. Святун, 
І.Г. Білас, О.В. 
Гончарук, В.В. Попко 
та ін.; за заг. ред. К 
Смирнової. / 
Шпакович О.М. 
Особливості 
наднаціональності в 
праві Європейського 



Атестат доцента 
12ДЦ 022097, 

виданий 
23.12.2008, 

Атестат 
професора AП 

000456, 
виданий 

05.07.2018

Союзу  – Одеса: Фенікс, 
2017. – С. 287-298.
2. Шпакович О.М. 
Взаємозв’язок та 
взаємодія правових 
систем Ради Європи, 
Європейського Союзу 
та національних 
правових систем. - 
Наше право. – № 1, 
2018. – С. 179-185. 
(фахове видання)
3. Шпакович О.М. 
Розвиток доктрини 
права Ради Європи та 
взаємодії міжнародних 
і національних 
правопорядків. – 
Право України. - № 6, 
2019. – С.119-131.
4. Шпакович О.М., 
Карайко Д.О. Місце 
Європейського 
Парламенту в системі 
інститутів 
Європейського Союзу. 
- Наше право. – № 2, 
2019. – С. 183-188. 
(фахове видання)
5. О.М.Шпакович, Я.М. 
Костюченко. Вплив 
теорій європейської 
інтеграції на 
правопорядки держав. 
–/ Часопис Київського 
університету права – 
Український науково-
теоретичний часопис. 
– 2022/1. – С.260-267.
Шпакович О.М. має 
публікації у науково-
метричній базі Scopus:
1.Olga Shpakovych. 
International and 
European law in the 
Constitutions of 
European Union’s 
Member States. - Astra 
Salvensis, Supplement 
no. 1, 2018 – P.409-422.  
2. Olha M. Shpakovych, 
Mykhailo M. Mykievych. 
Supranationality and 
international 
organizations: 
definition, features, 
models. – Opción, Año 
36, Especial No.26 
(2020). -  pp. 1772-1745. 
3. Olha Shpakovych,  
Yaroslav Kostyuchenko. 
Legal Basis of the 
Association in the 
Relations of the 
European Union with 
Third Countries as One 
of the Forms of 
Implementation of the 
EU’s External Relations 
in the Sphere of 
Environmental 
Protection. - European 
Energy and 
Environmental Law 
Review. - Volume 29, 
Issue 4 (2020) pp. 141 – 
149.
4. Legal Bases of the 
Association in the 
Relations of the 
European Union with 
Third Countries as a 
Step Towards 



«Europeanisation» / 
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членом всеукраїнських 
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Української асоціації 
міжнародного права, 
Української асоціації 
європейського права. 
з 2020: член 
редакційної колегії 
журналу “Часопис 
Київського 
університету права”  
з 2020:  член 
редакційної колегії 
науково-практичного 
журналу «Український 
часопис міжнародного 
права»
Шпакович О.М. брала 
участь в міжнародних 
науково-практичних 
конференціях, 
присвячених тематиці 
міжнародного права, 
порівняльного 
правознавства, 
європейського права, 
зокрема:
1. XVII міжнародна 
наукова конференція: 
"Development of legal 
regulation in  East 
Europe: experience of 
Poland and Ukraine": 
Conference Proceedings, 
(27-28 січня 2017 р.  м. 
Sandomierz (Poland)).                
2.     Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція . 
«Адаптація правової 
системи України до 
права Європейського 
Союзу : теоретичні та 
практичні аспекти» ( 
м. Полтава, 8 грудня 
2016 року)
3. Одеські юридичні 
читання: всеукраїнська 
науково-практична 
конференція (м. Одеса, 
10-11 листопада 2017 
р.)
4. International 
conference «Problems 
and Challenges of 
Contemporary Law in 
the Context of 
International Law
 ( 29-30 April, 2021)
Шпакович О.М. 
виступала офіціним 
опонентом на захистах 
дисертацій з тематики  
європейського права: 
1) Пасечник О.В. 
Інтеграційно-правове 
регулювання обігу 
лікарських засобів у 
Європейському Союзі. 
– 30.06.2015
Рецензування:
1. Смирнова К.В. 
«Правовий порядок 



конкуренції в 
Європейському Союзі 
(нові тенденції 
розвитку)» , 2015 р.
2. Шевчук О.О. 
«Правове регулювання 
захисту персональних 
даних в ЄС» 2019 р.
3.   Боднар   Н. А. 
"Правове регулювання 
співробітництва між 
Україною та 
Європейським Союзом 
у сфері юстиції» 2019 
р.
4.     Пономаренко М. 
«Електронні державні 
закупівлі» 2019 р.
5. Галаган С.О. 
"Міжнародно-правове 
регулювання 
створення та 
функціонування зон 
вільної торгівля» 2019 
р.
Шпакович О.М. була 
науковим керівником 
аспірантів кафедри: 
1. Владика С. А. 
«Непряме 
оподаткування 
Європейського Союзу 
– 12.00.11 – 
міжнародне право - 
2016 р.
2. Казьмірик Ю.І. 
«Юридична природа 
Євразійського 
економічного союзу» 
12.00.11 – міжнародне 
право -2019 р.
3. Ахметов Р.Р. 
«Правове регулювання 
ринку природного газу 
в ЄС» 12.00.11 – 
міжнародне право – 
2019 р.
Шпакович О.М. була 
науковим керівником 
докторанта кафедри:
1. Костюченко Я.М. 
«Правові засади 
асоціації у відносинах 
Європейського Союзу з 
третіми країнами й 
міжнародними 
організаціями та 
Україною» – 2020 р.
З 2016 - 2020 р.р. була 
членом 
Спеціалізованої вченої 
ради Д 26.001.10 
Київського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка.
З 2020 року по т.ч. 
Шпакович О.М. тричі 
входила до разових 
спеціалізованих 
вчених рад Київського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка в 
якості рецензента по 
наукових дисертаціях 
на здобуття ступеня 
доктора філософії в 
галузі знань 29 
«Міжнародні 
відносини» за 
спеціальностю 293 
«Міжнародне право»: 



1) Резнічук М.С. 
«Міжнародно-
правовий механізм 
функціонування зони 
вільної торгівлі в 
рамках Угоди про 
асоціацію між 
Україною та ЄС» (2020 
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2)  Кортукова Т.О. 
"Правове регулювання 
спільної імміграційної 
політики 
Європейського Союзу" 
(2021 р.);
3)  Чубінідзе О. О.  
«Універсальна 
юрисдикція в 
міжнародному 
кримінальному праві» 
(2021 р.);
4) Лихогляд В. П. 
«Міжнародно-
правовий захист 
екологічних прав 
людини» (2022 р.).
У 2020-2021 р.р. буда 
науковим керівником 
студентів для 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт:
Кушнов М. А. (3 МП) - 
третя премія за 
спеціальністю 
«Міжнародне право» - 
тема роботи : 
«Міграційна політика 
ЄС»
Шпакович О.М.. 
здійснює керівництво 
курсовими, 
бакалаврськими та 
магістерськими 
роботами студентів.
Шпакович О.М. 
очолює Наукове 
товариство «Гурток 
право міжнародних 
організацій» для 
студентів 1-6 курсів 
МП.
Шпакович О.М. 
ініціювала та провела 
два конкурси наукових 
робіт серед студентів 
ІМВ та серед студентів 
ВНЗ України з  
міжнародного права 
спільно з БО 
«Президентський 
фонд Леоніда Кучми 
«Україна».
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Атестат 
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спеціальності 
"Міжнародне 
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Буроменський М.В. 
автор та співавтор 
понад 180 наукових та 
навчально-методичних 
публікацій, з них: 
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наукометричних 
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підручників і 
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Буроменський М.В.. 
має наукові публікації 
з міжнародно права, 
зокрема, за останні 5 
років: 
1. Buromenskiy, M.W., 
Monaienko, A.O. & 



Atamanchuk, N.I. 
(2022). Harmonisation 
of Ukrainian legislation 
on excise taxation of 
alcoholic beverages with 
the law of the european 
union. Journal of the 
National Academy of 
Legal Sciences of 
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Заєць А.П. Принцип 
верховенства права в 
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Міжнародне право в 
світі динамічних змін: 
Контури майбутнього 
міжнародного 
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оцінка «провокації 
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«провокації злочину» в 
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Європейського суду з 
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(2020): Наукові 
записки НаУКМА. 
Юридичні науки. – 
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5.  Buromenskiy M.V., 
Otenko P.V. EU 
Commissions’ delegated 
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проблеми 
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Збірник наукових 
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Київський 
національний 
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8.  Міжнародне 
публічне 
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ред. В. В. Мицика. – 
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М. Ukrainian Doctrine 
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International and 
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edition ed. and transl. - 
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Simmonds and Hill 
Publishing, 2016. 
ISBN13: 
9780854902064. - р. 
630-658. 
Буроменський М.В. 
протягом 5 років 
здійснював наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувачів, які 
одержали документ 
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наукового ступеня:  
1. Нуруллаєв І.С. 
(дисертація на тему 
«Міжнародно-правове 
співробітництво у 
боротьбі зі 
злочинністю (сучасні 
особливості та основні 
тенденції розвитку)» 
на здобуття наукового 
ступеня доктора 
юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.11 
- міжнародне право, 
2021 р.) 
2. Стрельцова Є. Д. 
(дисертація на тему 
«Теорія і практика 
уніфікації 
міжнародного права в 
умовах глобалізації 
(міжнародний та 
національно-правовий 
аспекти» на здобуття 
наукового ступеня 
доктора юридичних 
наук за спеціальністю 
12.00.11 - міжнародне 
право, 2020 р.). 
3. Комарова Т.В. на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.11 
- міжнародне право, 
2018 р. 
4. Гутник В.В. «Право 
на захист у 
міжнародних 
кримінальних судах: 
доктрина та практика» 
на здобуття наукового 



ступеня доктора 
юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.11 
- міжнародне право, 
2019 р. 
5. Чернобаєва Т.О. 
(дисертація на тему 
«Міжнародна 
правосуб'єктність 
суб'єктів федераціЇ» на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.11 
- міжнародне право, 
2020 р.). 
6. Асірян С. Р. 
(дисертація на тему 
«Рада ООН з прав 
людини (інституційно-
організаційний 
аспект)», на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата юридичних 
наук за спеціальністю 
12.00.11 - міжнародне 
право, 2016 р.). 
Буроменський М.В. 
бере участь в атестації 
наукових працівників 
як члена постійної 
спеціалізованої вченої 
ради: 
Заступник Голови 
спеціалізованої вченої 
ради Д 26.001.10 в 
Інституті міжнародних 
відносин Київського 
Національного 
університету імені 
Тараса Шевченка; 
Голова трьох разових 
спеціалізованих 
вчених рад. 
Буроменський М.В. є 
автором або 
співавтором науково-
популярних та 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
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тематики: 
Буроменський М., 
Гутник В. Правова 
оцінка «провокації 
хабаря» як різновиду 
«провокації злочину» в 
практиці 
Європейського суду з 
прав людини/ Том 6 
(2020): Наукові 
записки НаУКМА. 
Юридичні науки. – 
С.18-27 
Буроменський М. В. 
Міжнародне право на 
тлі викликів ХХІ 
століття / М. В. 
Буроменський // 
Актуальні проблеми 
сучасного 
міжнародного права : 
зб. наук. ст. за 
матеріалами І Харк. 
міжнар.-прав. читань, 
присвяч. пам’яті проф. 
М. В. Яновського і В. С. 
Семенова, Харків, 27 
листоп. 2015 р. : у 2 ч. – 
Харків, 2015. – Ч. 1. – 
С. 5–17. 



Буроменський М.В, 
Сердюк О.В.  
Аналітичний звіт за 
результатами монітори
нгу судових рішень 
щодо застосування 
в Україні положень 
Конвенції про захист 
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прав людини. - ОБСЄ, 
2018. - 57 с. 
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Shturkhetsky S., Beals 
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працівників ЗМІ. - К.: 
Компанія ВАІТЕ, 2016. 
Буроменський М.В. 
Свобода вираження 
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практика застосування 
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прав людини і 
основоположних 
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Право, 2017. – С. 222-
236. 
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Ukrainian Doctrine of 
the Correlation of 
International and 
National Law. In: 
Ukrainian Legal 
Doctrine: in 5 volums / 
Ed. by V.Ia. Tatsyi, eng. 
edition ed. and transl. - 
Vol. 2: Ukranian Public 
Law Doctrine, 
Simmonds and Hill 
Publishing, 2016. 
ISBN13: 
9780854902064. - р. 
630-658. 
Аналіз практики 
ВККСУ у 2015-2016 
роках у сфері 
дисциплінарної 
відповідальності 
суддів/ Кохан В.  
Сердюк О. та інші – 
Харків, 2016. – 103 с.  
(Буроменський М.В. - 
0,5 д.а). 
Виборчі спори: 
експертна оцінка 
якості судових рішень 
(місцеві вибори 2015 
року). Аналітичний 
звіт/ Кохан В.  Сердюк 
О. та інші – Харків: 
ІПГД, 2016. – 65 с.  
(Буроменський М.В. - 
0,5 д.а) 
Участь Буроменського 
М.В. у конференціях та 
семінарах (за 5 років) 
Перший Харківський 
міжнародний 
юридичний форум. 3-6 
жовтня 2017 р. Виступ 
з доповіддю. 
Круглий стіл 
«Питання 



застосування 
антикорупційної 
практики 
Європейського суду з 
прав людини» та 
Стратегічна сесія для 
суддів Вищого 
антикорупційного суду 
України. Київ, 13-14 
жовтня 2020 р. Виступ 
з доповіддю 
«Провокація хабаря: 
практика 
Європейського суду з 
прав людини». 
ІІ Щорічна 
конференція 
регіональних рад 
реформ правосуддя. 11 
листопада 2020 р. 
Київ. Доповідь 
«Негативні наслідки 
збройного конфлікту 
та питання 
законодавчого 
забезпечення моделі 
«перехідного 
правосуддя» для 
України». 
I Маріупольський конс
титуційний форум «Лю
дська гідність та 
забезпечення прав 
людини в умовах 
суспільних 
трансформацій». 
Маріуполь: 13 - 14 
вересня 2021 року (15 
академ. год). Виступ з 
доповіддю «Проект 
змін до Конституції 
України в частині 
децентралізації». 
Дипломатія єднає: 
новітні перспективи 
спільних традицій. 
Міжнародна 
конференція. Львів: 8 
жовтня 2021 р. Виступ 
з доповіддю «Принцип 
верховенства права в 
міжнародному праві». 
“The Future of 
International Law after 
the Russian Aggression 
against Ukraine” UAIL 
Round Table  Jun 24, 
2022. Buromenskiy  М.  
«Imperativization of the 
core rules of 
international law as a 
basis for transforming 
universal and regional 
systems of collective 
security». 
Тлумачення Конвенції 
у світлі норм 
міжнародного 
гуманітарного права. 
Київ. 31 серпня  2022 
року. Вебінар за 
сприяння РЄ та Школи 
суддів для суддів та 
помічників суддів 
місцевих та 
апеляційних судів. 
Михайло 
Буроменський 
«Практика 
Європейського суду з 
прав людини за 
статтями 2, 3 та 5 
Конвенції у справах 



щодо збройних 
конфліктів».  

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

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

ПРН 16. Вільно 
використовувати 
для професійної 
діяльності доступні 
інформаційні 
технології і бази 
даних.

Курсова робота Формулювання теми курсової 
роботи із врахуванням 
тематичних напрямків 
досліджень та її 
затвердження кафедрою 
міжнародного права; 
затвердження наукового 
керівника; складення 
календарного графіку 
написання курсової роботи та 
його погодження з науковим 
керівником; написання та 
погодження плану курсової 
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 курсової роботи 
і здача її на кафедру

Захист курсової роботи

Філософія 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, 
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
Для самостійних робіт: 
перевірка виконання 
самостійної роботи
Загалом по дисципліні: 
модульні контрольні роботи, 
підсумковий контроль

Теорія і практика 
перекладу

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

Для практичних занять: 
оцінювання усних відповідей 
на наперед відомі питання, 
оцінювання правильності і 
якості усного і письмового 
перекладів
Для самостійних робіт: 
перевірка правильності і 
якості перекладу
Загалом по дисципліні: 
модульні контрольні роботи, 
підсумковий контроль

Мова фаху (мова 
міжнародних 
документів)

Для практичних занять: 
письмовий і усний переклад з 
української мови на іноземну 
і навпаки, опитування з 

Для практичних занять: 
оцінювання усних відповідей 
на наперед відомі питання, 
оцінювання правильності і 



наперед відомих питань
Для самостійної роботи: 
виконання індивідуальних 
завдань з перекладу з 
української мови на іноземну 
і навпаки

якості усного і письмового 
перекладів
Для самостійних робіт: 
перевірка правильності і 
якості перекладу
Загалом по дисципліні: 
модульні контрольні роботи, 
підсумковий контроль

Мова фаху Для практичних занять: 
письмовий і усний переклад з 
української мови на іноземну 
і навпаки, опитування з 
наперед відомих питань
Для самостійної роботи: 
виконання індивідуальних 
завдань з перекладу з 
української мови на іноземну 
і навпаки

Для практичних занять: 
оцінювання усних відповідей 
на наперед відомі питання, 
оцінювання правильності і 
якості усного і письмового 
перекладів
Для самостійних робіт: 
перевірка правильності і 
якості перекладу
Загалом по дисципліні: 
модульні контрольні роботи, 
підсумковий контроль

ПРН 17. 
Демонструвати 
вміння 
користуватися 
комп’ютерними 
програмами, 
необхідними у 
професійній 
діяльності.

Курсова робота Формулювання теми курсової 
роботи із врахуванням 
тематичних напрямків 
досліджень та її 
затвердження кафедрою 
міжнародного права; 
затвердження наукового 
керівника; складення 
календарного графіку 
написання курсової роботи та 
його погодження з науковим 
керівником; написання та 
погодження плану курсової 
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 курсової роботи 
і здача її на кафедру

Захист курсової роботи

Філософія 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, 
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
Для самостійних робіт: 
перевірка виконання 
самостійної роботи
Загалом по дисципліні: 
модульні контрольні роботи, 
підсумковий контроль

Теорія і практика 
перекладу

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

Для практичних занять: 
оцінювання усних відповідей 
на наперед відомі питання, 
оцінювання правильності і 
якості усного і письмового 
перекладів
Для самостійних робіт: 
перевірка правильності і 
якості перекладу
Загалом по дисципліні: 
модульні контрольні роботи, 
підсумковий контроль

Мова фаху (мова 
міжнародних 

Для практичних занять: 
письмовий і усний переклад з 

Для практичних занять: 
оцінювання усних відповідей 



документів) української мови на іноземну 
і навпаки, опитування з 
наперед відомих питань
Для самостійної роботи: 
виконання індивідуальних 
завдань з перекладу з 
української мови на іноземну 
і навпаки

на наперед відомі питання, 
оцінювання правильності і 
якості усного і письмового 
перекладів
Для самостійних робіт: 
перевірка правильності і 
якості перекладу
Загалом по дисципліні: 
модульні контрольні роботи, 
підсумковий контроль

Мова фаху Для практичних занять: 
письмовий і усний переклад з 
української мови на іноземну 
і навпаки, опитування з 
наперед відомих питань
Для самостійної роботи: 
виконання індивідуальних 
завдань з перекладу з 
української мови на іноземну 
і навпаки

Для практичних занять: 
оцінювання усних відповідей 
на наперед відомі питання, 
оцінювання правильності і 
якості усного і письмового 
перекладів
Для самостійних робіт: 
перевірка правильності і 
якості перекладу
Загалом по дисципліні: 
модульні контрольні роботи, 
підсумковий контроль

ПРН 18. Працювати 
в групі, формуючи 
власний внесок у 
виконання завдань 
групи. 

Правова карта світу 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, 
підсумковий контроль

Вступ до спеціальності 
"Міжнародне 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, 
підсумковий контроль

ПРН 19. Виявляти 
знання і розуміння 
основних сучасних 
правових доктрин, 
цінностей та 
принципів 
функціонування 
національної і 
міжнародної 
правових систем.

Правова карта світу 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, 
підсумковий контроль



Міжнародне публічне 
право (основні галузі 
та інститути)

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, 
підсумковий контроль

Міжнародне приватне 
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, 
підсумковий контроль

Право Європейського 
Союзу

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, 
підсумковий контроль

Міжнародне публічне 
право (основи теорії)

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, 
підсумковий контроль

Теорія держави і права 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, 
підсумковий контроль

ПРН 20. 
Демонструвати 
необхідні знання та 
розуміння сутності 
й змісту основних 
правових 
інститутів і норм 
фундаментальних 
галузей 
національного 
права; 
міжнародного 
публічного і 
міжнародного 
приватного права; 
європейського права 
і права 
Європейського 
Союзу.

Порівняльне цивільне 
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, 
підсумковий контроль

Порівняльне 
адміністративне 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, 
підсумковий контроль

Порівняльне 
конституційне 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, 
підсумковий контроль

Міжнародне публічне 
право (основні галузі 
та інститути)

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

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



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

вирішенні case study
Для самостійних робіт: 
перевірка виконання 
самостійної роботи
Загалом по дисципліні: 
модульні контрольні роботи, 
підсумковий контроль

Міжнародне приватне 
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, 
підсумковий контроль

Право Європейського 
Союзу

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, 
підсумковий контроль

Порівняльне 
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, 
підсумковий контроль

ПРН 21. 
Пояснювати 
природу та зміст 
основних 
міжнародно-
правових явищ і 
процесів.

Вступ до спеціальності 
"Міжнародне 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 



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, 
підсумковий контроль

Міжнародне публічне 
право (основні галузі 
та інститути)

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, 
підсумковий контроль

Міжнародне публічне 
право (основи теорії)

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, 
підсумковий контроль

ПРН 23. Готувати 
проекти необхідних 
актів в рамках 
реалізації норм 
міжнародного і 
національного 
права відповідно до 
правового висновку, 
зробленого в різних 
правових ситуаціях.

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

Міжнародне публічне 
право (основні галузі 
та інститути)

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 

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, 
підсумковий контроль



виконання письмових 
завдань

Міжнародне приватне 
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, 
підсумковий контроль

Право Європейського 
Союзу

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, 
підсумковий контроль

ПРН 15. Належно 
використовувати 
статистичну 
інформацію, 
отриману з 
першоджерел та 
вторинних джерел 
для своєї 
професійної 
діяльності.

Курсова робота Формулювання теми курсової 
роботи із врахуванням 
тематичних напрямків 
досліджень та її 
затвердження кафедрою 
міжнародного права; 
затвердження наукового 
керівника; складення 
календарного графіку 
написання курсової роботи та 
його погодження з науковим 
керівником; написання та 
погодження плану курсової 
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 курсової роботи 
і здача її на кафедру

Захист курсової роботи

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 24. Надавати 
консультації щодо 
можливих способів 
захисту прав та 
інтересів клієнтів 
на національному і 
міжнародному 
рівнях у різних 
правових ситуаціях.

Порівняльне 
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, 
підсумковий контроль

Порівняльне цивільне 
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, 
підсумковий контроль

Порівняльне 
адміністративне 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, 
підсумковий контроль

Порівняльне 
конституційне 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, 
підсумковий контроль

Міжнародне публічне 
право (основні галузі 
та інститути)

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

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



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

час дискусій, промов, 
оцінювання участі у 
вирішенні case study
Для самостійних робіт: 
перевірка виконання 
самостійної роботи
Загалом по дисципліні: 
модульні контрольні роботи, 
підсумковий контроль

Міжнародне приватне 
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, 
підсумковий контроль

Право Європейського 
Союзу

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, 
підсумковий контроль

ПРН 25. 
Здійснювати 
юридичну 
діяльність на основі 
розвиненої 
правосвідомості та 
правового 
мислення, 
підтримуючи 
контакти з 
представниками 
інших країн та 
культур.

Українська та 
зарубіжна культура

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

Історія політичних та 
правових вчень

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
Для самостійних робіт: 
перевірка виконання 
самостійної роботи



тем, презентація промов на 
задану проблематику, 
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, 
підсумковий контроль

Історія держави і права 
України та країн світу

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

ПРН 26. Визначати 
історичний 
контекст 
формування 
державних та 
правових 
інститутів, 
ухвалення актів 
національного 
законодавства, 
права ЄС та 
міжнародного 
права.

Історія політичних та 
правових вчень

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

Історія 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, 
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
Для самостійних робіт: 
перевірка виконання 
самостійної роботи
Загалом по дисципліні: 
модульні контрольні роботи, 
підсумковий контроль

Римське 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, 
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
Для самостійних робіт: 
перевірка виконання 
самостійної роботи
Загалом по дисципліні: 
модульні контрольні роботи, 
підсумковий контроль



науковою та навчально-
методичною літературою для 
виконання письмових 
завдань

Історія держави і права 
України та країн світу

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

ПРН 27. Брати 
участь в проведенні 
юридичної 
експертизи 
проектів 
нормативно-
правових актів на 
предмет їх 
відповідності 
діючому 
законодавству, 
міжнародним 
договорам України 
та міжнародному 
праву загалом.

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 28. 
Здійснювати 
юридичний супровід 
основних видів 
міжнародної 
співпраці та 
зовнішньоекономічн
их операцій.

Міжнародні відносини 
та світова політика

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, 
підсумковий контроль

Міжнародні 
економічні відносини

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, 
підсумковий контроль

ПРН 22.  
Застосовувати 
набуті знання й 

Виробнича практика Практична підготовка, що 
передбачає виконання 
доручень керівника практики 

Диференційований залік, 
заснований на оцінюванні 
звіту, відгука 



уміння при 
вирішенні 
практичних 
завдань.

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

(характеристики) з місця 
проходження практики, 
щоденника практики

Курсова робота Формулювання теми курсової 
роботи із врахуванням 
тематичних напрямків 
досліджень та її 
затвердження кафедрою 
міжнародного права; 
затвердження наукового 
керівника; складення 
календарного графіку 
написання курсової роботи та 
його погодження з науковим 
керівником; написання та 
погодження плану курсової 
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 курсової роботи 
і здача її на кафедру

Захист курсової роботи

ПРН 14. Доносити 
до фахівців і 
нефахівців 
інформацію, ідеї, 
проблеми, рішення 
та власний досвід з 
актуальних питань 
міжнародного 
права.

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 8. 
Використовувати 
різноманітні 
інформаційні 
джерела для 
повного та 
всебічного 
встановлення 
певних обставин.  

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

Курсова робота Формулювання теми курсової 
роботи із врахуванням 
тематичних напрямків 
досліджень та її 
затвердження кафедрою 
міжнародного права; 
затвердження наукового 
керівника; складення 
календарного графіку 
написання курсової роботи та 
його погодження з науковим 
керівником; написання та 
погодження плану курсової 
роботи; пошук, аналіз і 
узагальнення 
інформаційного матеріалу і 
написання тексту роботи; 
надсилання науковому 

Захист курсової роботи



керівнику тексту роботи (за 
погодженням, пунктами, 
розділами або весь текст 
роботи) і врахування його/її 
зауважень; остаточне 
оформлення курсової роботи 
і здача її на кафедру

ПРН 12. Вести 
формальну та 
неформальну ділову 
бесіду у сфері 
міжнародних 
відносин і 
зовнішньої 
політики.

Теорія і практика 
перекладу (бізнес-
переклад та переклад 
конференцій)

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

Для практичних занять: 
оцінювання усних відповідей 
на наперед відомі питання, 
оцінювання правильності і 
якості усного і письмового 
перекладів
Для самостійних робіт: 
перевірка правильності і 
якості перекладу
Загалом по дисципліні: 
модульні контрольні роботи, 
підсумковий контроль

Міжнародні 
економічні відносини

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

Міжнародні відносини 
та світова політика

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

ПРН 13. На 
професійному рівні 
брати участь у 
фахових дискусіях із 
міжнародно-
правових і загально 
юридичних питань; 
поважати 
опонентів та їхню 
позицію.

Правова карта світу 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, 
підсумковий контроль

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

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



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

вирішенні case study
Для самостійних робіт: 
перевірка виконання 
самостійної роботи
Загалом по дисципліні: 
модульні контрольні роботи, 
підсумковий контроль

Історія держави і права 
України та країн світу

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, 
підсумковий контроль

Порівняльне 
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, 
підсумковий контроль

Порівняльне цивільне 
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, 
підсумковий контроль

Порівняльне 
адміністративне 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 



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, 
підсумковий контроль

Порівняльне 
конституційне 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, 
підсумковий контроль

Міжнародне публічне 
право (основні галузі 
та інститути)

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, 
підсумковий контроль

Міжнародне приватне 
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, 
підсумковий контроль

Теорія держави і 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 

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, 



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

підсумковий контроль

Міжнародне публічне 
право (основи теорії)

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, 
підсумковий контроль

Вступ до спеціальності 
"Міжнародне 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, 
підсумковий контроль

Право Європейського 
Союзу

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, 
підсумковий контроль

ПРН 1. Визначати 
переконливість 
аргументів у 
процесі оцінки 
заздалегідь 
невідомих умов та 
обставин.

Виробнича практика 
(переддипломна)

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



Курсова робота Формулювання теми курсової 
роботи із врахуванням 
тематичних напрямків 
досліджень та її 
затвердження кафедрою 
міжнародного права; 
затвердження наукового 
керівника; складення 
календарного графіку 
написання курсової роботи та 
його погодження з науковим 
керівником; написання та 
погодження плану курсової 
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 курсової роботи 
і здача її на кафедру

Захист курсової роботи

ПРН 2. Здійснювати 
аналіз суспільних 
процесів у 
контексті 
аналізованої 
проблеми і 
демонструвати 
власне бачення 
шляхів її 
розв’язання.

Виробнича практика 
(переддипломна)

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

Курсова робота Формулювання теми курсової 
роботи із врахуванням 
тематичних напрямків 
досліджень та її 
затвердження кафедрою 
міжнародного права; 
затвердження наукового 
керівника; складення 
календарного графіку 
написання курсової роботи та 
його погодження з науковим 
керівником; написання та 
погодження плану курсової 
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 курсової роботи 
і здача її на кафедру

Захист курсової роботи

ПРН 4. 
Формулювати 
власні обґрунтовані 
судження на основі 
аналізу відомої 
проблеми. 

Виробнича практика 
(переддипломна)

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

Курсова робота Формулювання теми курсової 
роботи із врахуванням 
тематичних напрямків 
досліджень та її 

Захист курсової роботи



затвердження кафедрою 
міжнародного права; 
затвердження наукового 
керівника; складення 
календарного графіку 
написання курсової роботи та 
його погодження з науковим 
керівником; написання та 
погодження плану курсової 
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 курсової роботи 
і здача її на кафедру

ПРН 5. Давати 
короткий висновок 
щодо окремих 
фактичних 
обставин (даних) з 
достатньою 
обґрунтованістю.

Філософія 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, 
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
Для самостійних робіт: 
перевірка виконання 
самостійної роботи
Загалом по дисципліні: 
модульні контрольні роботи, 
підсумковий контроль

Мова фаху (мова 
міжнародних 
документів)

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

Для практичних занять: 
оцінювання усних відповідей 
на наперед відомі питання, 
оцінювання правильності і 
якості усного і письмового 
перекладів
Для самостійних робіт: 
перевірка правильності і 
якості перекладу
Загалом по дисципліні: 
модульні контрольні роботи, 
підсумковий контроль

ПРН 3. Проводити 
збір і інтегрований 
аналіз матеріалів з 
різних джерел.

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

Курсова робота Формулювання теми курсової 
роботи із врахуванням 
тематичних напрямків 
досліджень та її 
затвердження кафедрою 
міжнародного права; 
затвердження наукового 
керівника; складення 
календарного графіку 
написання курсової роботи та 
його погодження з науковим 
керівником; написання та 
погодження плану курсової 
роботи; пошук, аналіз і 
узагальнення 

Захист курсової роботи



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 курсової роботи 
і здача її на кафедру

ПРН 7. Складати 
та узгоджувати 
план власного 
дослідження і 
самостійно 
збирати матеріали 
за визначеними 
джерелами. 

Курсова робота Формулювання теми курсової 
роботи із врахуванням 
тематичних напрямків 
досліджень та її 
затвердження кафедрою 
міжнародного права; 
затвердження наукового 
керівника; складення 
календарного графіку 
написання курсової роботи та 
його погодження з науковим 
керівником; написання та 
погодження плану курсової 
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 курсової роботи 
і здача її на кафедру

Захист курсової роботи

ПРН 9. Самостійно 
визначати ті 
обставини, у 
з’ясуванні яких 
потрібна допомога, 
і діяти відповідно до 
отриманих 
рекомендацій. 

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 10. 
Передбачати 
широкі 
загальносуспільні 
наслідки укладання 
міжнародного 
договору або 
вчинення іншої дії 
дипломатичного 
або міжнародно-
правового 
характеру, 
прийняття 
внутрішньодержав
них нормативно-
правових актів.

Порівняльне 
адміністративне 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, 
підсумковий контроль

Порівняльне 
конституційне 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 

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, 
підсумковий контроль



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

Міжнародне публічне 
право (основні галузі 
та інститути)

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, 
підсумковий контроль

Теорія держави і 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, 
підсумковий контроль

Міжнародне публічне 
право (основи теорії)

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, 
підсумковий контроль

Порівняльне цивільне 
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 

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, 
підсумковий контроль



науковою та навчально-
методичною літературою для 
виконання письмових 
завдань

Порівняльне 
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, 
підсумковий контроль

ПРН 11. Вільно 
спілкуватися 
державною та 
іноземною мовою (з 
числа офіційних мов 
ЄС та/або держав 
ОЕСР) як усно, так і 
письмово, 
правильно 
вживаючи правничу 
термінологію.

Іноземна мова 
(базовий курс)

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

Для практичних занять: 
оцінювання усних відповідей 
на наперед відомі питання, 
оцінювання правильності і 
якості усного і письмового 
перекладів
Для самостійних робіт: 
перевірка правильності і 
якості перекладу
Загалом по дисципліні: 
модульні контрольні роботи, 
підсумковий контроль

Іноземна мова 
(нормативний курс)

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

Для практичних занять: 
оцінювання усних відповідей 
на наперед відомі питання, 
оцінювання правильності і 
якості усного і письмового 
перекладів
Для самостійних робіт: 
перевірка правильності і 
якості перекладу
Загалом по дисципліні: 
модульні контрольні роботи, 
підсумковий контроль

Теорія і практика 
перекладу (бізнес-
переклад та переклад 
конференцій)

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

Для практичних занять: 
оцінювання усних відповідей 
на наперед відомі питання, 
оцінювання правильності і 
якості усного і письмового 
перекладів
Для самостійних робіт: 
перевірка правильності і 
якості перекладу
Загалом по дисципліні: 
модульні контрольні роботи, 
підсумковий контроль

Теорія і практика 
перекладу

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

Для практичних занять: 
оцінювання усних відповідей 
на наперед відомі питання, 
оцінювання правильності і 
якості усного і письмового 
перекладів
Для самостійних робіт: 
перевірка правильності і 
якості перекладу
Загалом по дисципліні: 
модульні контрольні роботи, 
підсумковий контроль

Мова фаху (мова 
міжнародних 
документів)

Для практичних занять: 
письмовий і усний переклад з 
української мови на іноземну 
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: 



завдань з перекладу з 
української мови на іноземну 
і навпаки

перевірка правильності і 
якості перекладу
Загалом по дисципліні: 
модульні контрольні роботи, 
підсумковий контроль

Мова фаху Для практичних занять: 
письмовий і усний переклад з 
української мови на іноземну 
і навпаки, опитування з 
наперед відомих питань
Для самостійної роботи: 
виконання індивідуальних 
завдань з перекладу з 
української мови на іноземну 
і навпаки

Для практичних занять: 
оцінювання усних відповідей 
на наперед відомі питання, 
оцінювання правильності і 
якості усного і письмового 
перекладів
Для самостійних робіт: 
перевірка правильності і 
якості перекладу
Загалом по дисципліні: 
модульні контрольні роботи, 
підсумковий контроль

ПРН 6. Оцінювати 
недоліки і переваги 
аргументів, 
аналізуючи відому 
проблему.

Виробнича практика 
(переддипломна)

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

Курсова робота Формулювання теми курсової 
роботи із врахуванням 
тематичних напрямків 
досліджень та її 
затвердження кафедрою 
міжнародного права; 
затвердження наукового 
керівника; складення 
календарного графіку 
написання курсової роботи та 
його погодження з науковим 
керівником; написання та 
погодження плану курсової 
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 курсової роботи 
і здача її на кафедру

Захист курсової роботи

 


