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                                                                  П Р О Г Р А М А 

                                            розвитку кафедри міжнародного права  

                              Навчально-наукового Інституту міжнародних відносин 

                        Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

                                                      на період 2022-2026 років 

  

 

 Закон України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року № 1556-VII (зі змінами від 

12.05.2022 р.) встановлює основні правові, організаційні, фінансові засади функціонування 

системи вищої освіти, створює умови для посилення співпраці державних органів і бізнесу 

з закладами вищої освіти на принципах автономії закладів вищої освіти, поєднання освіти 

з наукою та виробництвом з метою підготовки конкурентоспроможного людського 

капіталу для високотехнологічного та інноваційного розвитку країни, самореалізації 

особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих 

фахівцях. 

 Згідно із Законом основними завданнями вищого навчального закладу є, серед 

іншого, провадження на високому рівні освітньої та наукової діяльності, підготовка 

наукових кадрів вищої кваліфікації і використання оптимальних результатів в освітньому 

процесі. 

 У структурі Київського університету кафедра міжнародного права здійснює 

підготовку фахівців за спеціальністю «міжнародне право» за освітньо-професійними 

програмами бакалавра і магістрів. Згідно навчальних планів кафедра забезпечує 

викладання комплексу нормативних, факультативних дисциплін та дисциплін професійної 

і практичної підготовки. На кафедрі працюють 15 викладачів зокрема 7 докторів наук, 

серед них – 5 доктори наук професори, 7 кандидатів наук, доцентів, 1 кандидат наук, 

асистент. 

 Цілі сталого розвитку до 2030 року зумовлюють необхідність прийняття програми 

розвитку кафедри міжнародного права, реалізація якої дозволить забезпечити підготовку 

висококваліфікованих юристів-міжнародників у сучасних умовах веденні РФ агресивної 

загарбницької війни проти України. 

 

                                              Пріоритетні напрями роботи кафедри 

 

 Розробка програми подальшого розвитку кафедри міжнародного права пов’язана, 

зокрема, з набуттям Інститутом міжнародних відносин статусу «навчально-наукового» 

підрозділу університету та з необхідністю вдосконалення роботи кафедри. Сучасний стан 

та перспективи розвитку кафедри міжнародного права відповідають положенням 

Стратегічного плану розвитку Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка на 2018-2025 років та Концепції розвитку Інституту міжнародних відносин 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2020-2025 рр. 

Виходячи із основних стратегічних напрямів розвитку університету та інституту, 

пріоритетними напрямами роботи кафедри міжнародного права є: 
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- підтримка системної роботи керівництва університету та інституту щодо 

укріплення авторитету та підвищення міжнародних рейтингових показників Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка ; 

-  укладання освітніх та наукових програм, приведення їх у відповідність до вимог 

сучасного законодавства України у галузі освіти та науки, нормативно-розпорядчої 

документації Київського національного університету імені Тараса Шевченка;  

            -  забезпечення високої якості лекцій та семінарів викладачами кафедри;  

            -  підвищення конкурентоздатності кафедри серед інших навчальних підрозділів 

ВНЗ такої спеціалізації; 

             -  вдосконалення та регулярне оновлення навчальних планів, навчальних та 

робочих програм; 

             -  подальша розробка та вдосконалення існуючих форм дистанційного навчання з 

застосуванням платформ Zoom та Microsoft Teams; 

             -  проведення наукових та науково-практичних конференцій з актуальних проблем 

міжнародного публічного права; 

            -  розширення співпраці кафедри з вищими навчальними закладами, де існують 

кафедри міжнародно-правового спрямування; 

           -  використання засобів масової інформації, зокрема, телебачення та Інтернету, для 

реклами існування та діяльності кафедри і популяризації професії юриста-міжнародника; 

            -  підготовка реального резерву кафедри з числа кращих випускників аспірантури; 

            -  підвищення рівня професіоналізму педагогічних працівників на основі розвитку їх 

дослідницьких і педагогічних компетенцій, стажування у наукових центрах, зарубіжних 

університетах, участь у роботі науково-методичних семінарів; 

            -  налагодження міжнародних зв’язків, гармонізація освітніх програм із вищими 

навчальними закладами держав-учасниць Європейського Союзу, впровадження програм 

обміну студентів і викладачів; 

             -  популяризація діяльності ІМВ КНУ у міжнародному науковому та освітянському 

середовищі.   

                         Навчальна та навчально-методична робота: 

 

 Основними завданнями кафедри у сфері навчально-методичної роботи є: 

             -  забезпечення високого рівня викладання навчальних дисциплін для підготовки 

бакалаврів та магістрів за спеціальністю 293 – міжнародне право; 

             -   впровадження результатів наукових досліджень в освітній процес; 

             -  підготувати та видати 3-те видання підручників: «Міжнародне публічне право. 

Основи теорії» та  «Міжнародне публічне право. Основні галузі»; 

             -  забезпечення навчального процесу підручниками, навчальними посібниками, 

планами семінарських занять та ін. як у паперовому, так і в електронному варіантах; 

              -  запрошення для читання публічних лекцій для студентів кафедри, відомих 

науковців та викладачів з провідних українських та закордонних університетів та наукових 

установ; 

              - розробка нових, актуальних з теоретичного та практичного напряму,  дисциплін 

для освітніх програм кафедри міжнародного права.  Переглянути та вдосконалити частину 

курсів задля уникнення дублювання; 
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              -  надання співробітниками кафедри експертних та консультативних висновків з 

актуальних проблем міжнародного права; 

              -  запровадження викладання англійською мовою певних дисциплін на освітніх 

програмах кафедри; 

              -  поповнення кафедральної бібліотеки науковою літературою шляхом подарунків 

авторів та обміну з іншими установами;  

              -  участь у міжкафедральних спеціалізаціях. Широке використання мультимедійних 

технологій на лекціях та семінарських заняттях;  

              -  перехід до забезпечення навчальних дисциплін електронними базами, що 

включатимуть необхідні наукової статті, розділи монографій, ілюстрації тощо;  

              -  розміщення навчально-методичних матеріалів, підручників в електронній 

локальній інформаційній базі Інституту для студентів, аспірантів та викладачів; 

 

                                                      Наукова робота : 

 

 Основними завданнями кафедри у сфері наукової роботи є: 

 -  подальше розширення міжнародних контактів кафедри як в галузі дослідницької 

діяльності, так і з метою розвитку міжнародних освітніх проектів для студентів і 

викладачів; 

              -  стажування та підвищення кваліфікації викладачів кафедри у провідних наукових 

та освітніх установах археологічного та музеєзнавчого профілю;  

              -  публікації членів кафедри в індексованих виданнях, зокрема  SCOPUS та Web of  

Science; 

              -  сприяння участі студентів у Всеукраїнських студентських олімпіадах,  підготовці 

студентських наукових робіт  за освітніми програмами кафедри; 

              -  підготовці студентських наукових робіт;  

              -  підготовка студентів для участі у національних та міжнародних конкурсах із 

судових дебатів (Moot court competition);; 

              - реєстрація професорів та доцентів кафедри в єдиному міжнародному реєстрі 

вчених ORCID, створення наукових профілів викладачів кафедри у Google Scholar, 

Academia.edu,  Research Gate; 

              -  активна участь у проведені у традиційній науковій конференції «Шевченківська 

Весна»; 

 

                              Робота з абітурієнтами і студентами: 

 

 Основними завданнями кафедри у сфері роботи з абітурієнтами і студентами є: 

                 -  зміцнення зв’язків із закладами середньої освіти з метою профорієнтації 

кращих випускників шкіл; 

                 -  посилення публіцистичної діяльності викладачів кафедри, у т.ч. й через засоби 

масової інформації тощо; 

                 -  підвищення привабливості кафедри для абітурієнтів, а також бакалаврів і 

магістрів ІМВ; 

                 -  подальша розробка та вдосконалення існуючих форм дистанційного навчання; 
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                 -  пошук можливих роботодавців та сприяння у працевлаштуванні за фахом 

випускників кафедри, продовження контактів з ними для вивчення проблем, з якими вони 

зіткнулись на роботі; 

                 -  зустрічі студентів спеціалізації з відомими юристами та недавніми 

випускниками кафедри; 

                 -  проведення лекцій, майстер-класів, кейс-стаді від практиків. Включення кейс-

стаді від партнерів до навчальних програм навчальних дисциплін (зокрема від юридичних 

фірм «Бейкер і Макензі», «Ілляшев та Партнери» та ін., органів державної влади, 

громадських організацій); 

                 -  участь у загальноуніверситетських та інститутських заходах щодо формування 

національної свідомості та патріотизму молоді. 

                 -  бізнес-школа Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка для 

учнів 7-11 класів та студентів молодших курсів на навчання за програмою «Основи 

міжнародного права». 

 

                                                  Міжнародні зв’язки: 

 

 Основними завданнями кафедри у сфері міжнародних зв’язків є: 

              -  участь викладачів кафедри у діяльності міжнародних організацій; 

              -  проведення спільних міжнародних досліджень з іноземними фахівцями в галузі 

міжнародно-правових проблем; 

               -  співробітники кафедри беруть участь у виконанні міжнародних наукових 

проектів та програм. Зокрема, участь у таких проектах як Еразмус тощо; 

               -  активний обмін досвідом викладання правових дисциплін, вироблення єдиних 

підходів до підготовки фахівців в цій галузі, проведення спільних наукових та науково-

практичних конференцій із представниками європейських вищих учбових закладів 

партнерів у співробітництві з ІМВ; 

               -  обмін студентами в рамках міжнародних наукових і навчальних проектів;  

               -  підвищення академічної мобільності з метою стажування викладачів і студентів у 

провідних наукових і навчальних закладах. Відпрацьовується можливість отримання 

подвійних дипломів. 

 

                                    Підготовка професорсько-викладацького складу 

 

Станом на 1 вересня 2022 р. на кафедрі працюють 15 викладачів зокрема 7 

докторів наук, серед них – 5 доктори наук, професори, 7 кандидатів наук, доцентів, 1 

кандидат наук, асистент. 

 Всі викладачі кафедри поєднують науково-викладацьку роботу з участю у проектах 

з міжнародного права. До навчального процесу активно залучено успішних бізнесменів-

практиків, у тому числі - випускників кафедри різних років, а також зарубіжну професуру. 

Пріоритетними напрямами кадрової роботи кафедри є: 

-  регулярне проходження викладачами кафедри стажування у вітчизняних та 

зарубіжних вищих навчальних закладах; 



 

               -  забезпечувати оптимальний кількісний і якісний кадровий склад кафедри

здійснення навчального процесу; залучати до навчального процесу провідних

практиків у сфері міжнародного 

                - підвищити вимоги щодо методичного забезпечення викладання дисциплін

кафедри власним науковим доробком кожного викладача

                -  пріоритетно залучати до викладацького складу кафедри кращих

аспірантури; 

                 - забезпечити підви

аспірантуру і докторантуру;

                 -  заохочення та підтримка роботи викладачів кафедри в міжнародних 

організаціях  (органи системи ООН, Ради Європи, ОБСЕ, міжнародних судах) та 

впровадження набутого досвіду у навчальний процес;

                 -  заохочення участі викладачів кафедри у національних та міжнародних 

асоціаціях та товариствах юристів

 

                                      Основні умови успішного здійснення програми

 

 Успішне здійснення програми розвитку кафедри

 -  ретельний добір, підготов

              -  віддану професійн

світового досвіду організації наукової та навчально

             -  залученні до навчального процесу провідних вчених та фахівців у сфері

міжнародного права; 

            -  побудову системної роботи кафедри щодо залучення міжнародних гра

реалізацію наукових та освітянських проектів

           - подальшу традиційн

університету. 

 

Програму розвитку кафедри міжнародного

Київського національного університету імені Тараса Шевченка підготував

кафедри, доктор юридичних 

Обговорено та прийнято за основу рішенням кафедри (витяг із протоколу

кафедри № 3 від 24 листопада 202

 

Завідувач кафедри міжнародного 

 

 

абезпечувати оптимальний кількісний і якісний кадровий склад кафедри

здійснення навчального процесу; залучати до навчального процесу провідних

практиків у сфері міжнародного права; 

щити вимоги щодо методичного забезпечення викладання дисциплін

кафедри власним науковим доробком кожного викладача; 

тетно залучати до викладацького складу кафедри кращих

абезпечити підвищення ефективності підготовки наукових кадрів через

аспірантуру і докторантуру; 

заохочення та підтримка роботи викладачів кафедри в міжнародних 

організаціях  (органи системи ООН, Ради Європи, ОБСЕ, міжнародних судах) та 

утого досвіду у навчальний процес; 

заохочення участі викладачів кафедри у національних та міжнародних 

асоціаціях та товариствах юристів-міжнародників.   

Основні умови успішного здійснення програми

Успішне здійснення програми розвитку кафедри міжнародного права передбачає:

, підготовку та використання науково-педагогічних кадрів;

професійну роботу викладачів та співробітників кафедри з урахуванням

світового досвіду організації наукової та навчально-методичної роботи;

залученні до навчального процесу провідних вчених та фахівців у сфері

системної роботи кафедри щодо залучення міжнародних гра

реалізацію наукових та освітянських проектів; 

традиційну підтримку ініціатив кафедри керівництвом інституту та

розвитку кафедри міжнародного права НН Інституту міжнародних

національного університету імені Тараса Шевченка підготував

доктор юридичних наук, професор Мицик Всеволод Всеволодович

Обговорено та прийнято за основу рішенням кафедри (витяг із протоколу

листопада 2022р.) 
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абезпечувати оптимальний кількісний і якісний кадровий склад кафедри для 

здійснення навчального процесу; залучати до навчального процесу провідних фахівців-

щити вимоги щодо методичного забезпечення викладання дисциплін 

тетно залучати до викладацького складу кафедри кращих випускників 

щення ефективності підготовки наукових кадрів через 

заохочення та підтримка роботи викладачів кафедри в міжнародних 

організаціях  (органи системи ООН, Ради Європи, ОБСЕ, міжнародних судах) та 

заохочення участі викладачів кафедри у національних та міжнародних 

Основні умови успішного здійснення програми 

міжнародного права передбачає: 

педагогічних кадрів; 

викладачів та співробітників кафедри з урахуванням 

методичної роботи; 

залученні до навчального процесу провідних вчених та фахівців у сфері 

системної роботи кафедри щодо залучення міжнародних грантів на 

ініціатив кафедри керівництвом інституту та 

НН Інституту міжнародних відносин 

національного університету імені Тараса Шевченка підготував завідувач 

професор Мицик Всеволод Всеволодович. 

Обговорено та прийнято за основу рішенням кафедри (витяг із протоколу засідання 

      проф. В.В. Мицик 


