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ПЕРЕДМОВА 

Розроблено робочою групою у складі: 

 
Прізвище, ім’я, 

по батькові 

керівника та 

членів проектної 

групи 

Найменування 

посади 

(для сумісників 

— місце 

основної 

роботи, 

найменування 

посади) 

Найменування 

закладу, який 

закінчив викладач 

(рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно 

з документом про 

вищу освіту) 

Науковий ступінь, 

шифр і 

найменування 

наукової 

спеціальності, 

тема дисертації, 

вчене звання, за 

якою кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно) 

Стаж 

науково-

педагогічної 

та/або 

наукової 

роботи 

Інформація про наукову 

діяльність (основні 

публікації за напрямом, 

науково-дослідна робота, 

участь у конференціях і 

семінарах, робота з 

аспірантами та 

докторантами, керівництво 

науковою роботою 

студентів) 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

викладача 

(найменування 

закладу, вид 

документа, 

тема, дата 

видачі) 

Буроменський 

Михайло 

Всеволодович 

(керівник) 

професор 

кафедри 

міжнародного 

права 

Харківський 

юридичний 

інститут ім. 

Ф.Е.Дзержинського, 

1981, 

правознавство, 

юрист 

доктор 

юридичних наук, 

12.00.11 – 

міжнародне право, 

«Вплив 

міжнародного 

права на політичні 

режими держав», 

професор, кафедра 

міжнародного 

права та 

державного права 

зарубіжних країн. 

36 років 

наукової 

роботи та 

33 роки 

науково-

педагогічної 

роботи 

1. публікації: автор понад  

160 наукових публікацій 

2. участь у конференціях і 

семінарах: брав участь у 

більш ніж 65 міжнародних і 

національних науково-

практичних конференціях 

3. робота з аспірантами та 

докторантами: є науковим 

керівником аспірантів (1) та 

науковим консультантом 

докторантів (1) 

4. керівництво науковою 

роботою студентів: є 

науковим керівником по 

написанню і рецензуванню 

магістерських дипломних 

робіт.  

 

Медведєва 

Марина 

Олександрівна 

професор 

кафедри 

міжнародного 

Київський 

національний 

університет імені 

доктор 

юридичних наук, 

12.00.11 - 

11 років 

науково-

педагогічної 

1. публікації: автор понад  

96 наукових публікацій 

2. участь у конференціях і 

Вища школа 

оздоровчої 

освіти і 
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права Тараса Шевченка, 

2003, міжнародне 

право, магістр 

міжнародного 

права; 

Київський 

національний 

університет імені 

Тараса Шевченка, 

2002, міжнародні 

відносини, 

бакалавр з 

міжнародних 

відносин, 

перекладач з 

англійської мови 

міжнародне право, 

" Реалізація 

міжнародно-

правових норм з 

охорони 

навколишнього 

середовища", 

доцент, кафедра 

міжнародного 

права 

роботи та 14 

років 

наукової 

роботи 

семінарах: брала участь у  

близько 40 міжнародних і 

національних науково-

практичних конференціях 

3. робота з аспірантами та 

докторантами: є науковим 

керівником аспірантів (4)  

4. керівництво науковою 

роботою студентів: є 

науковим керівником по 

написанню і рецензуванню 

дипломних робіт (5), має 

спільні зі студентами 

наукові публікації (1). 

суспільних 

наук, м. Лодзь, 

Польща 

(Wyższa Szkoła 

Edukacji 

Zdrowotnej i 

Nauk 

Społecznych, 

Łódź, Polska), 

диплом 

№2016/11/06, 

програма 

«Інструменти 

підтримки 

мобільності 

науковців у 

фінансовій 

перспективі ЄС 

на 2014-2020 

роки», 

24.11.2016 р.    

Білоцький Сергій 

Дмитрович 

 

доцент кафедри 

міжнародного 

права 

Київський 

національний 

університет імені 

Тараса Шевченка, 

2000, «Міжнародне 

право», магістр 

міжнародного 

права, перекладач з 

німецької мови 

доктор 

юридичних наук, 

12.00.11 – 

міжнародне право, 

«Міжнародно-

правове 

регулювання у 

сфері екологічно 

орієнтованої 

енергетики», 

доцент, кафедра 

міжнародного 

права. 

9 років 

науково-

педагогічної 

та наукової 

роботи 

1. публікації: автор понад   

70 наукових публікацій  

2. участь у конференціях і 

семінарах: брав участь у 32 

міжнародних і національних 

науково-практичних 

конференціях 

3. робота з аспірантами та 

докторантами: є науковим 

керівником аспірантів (1)  

4. керівництво науковою 

роботою студентів: є 

науковим керівником по 

написанню і рецензуванню 
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магістерських дипломних і 

курсових робіт.  

Тропін Захар 

Володимирович 

 

 

доцент кафедри 

міжнародного 

права 

Київський 

національний 

університет імені 

Тараса Шевченка, 

2006, «Міжнародне 

право», юрист-

міжнародник, 

перекладач з 

англійської мови 

кандидат 

юридичних наук, 

12.00.11 – 

міжнародне право, 

«Механізм 

вирішення 

міжнародних 

спорів за 

Договором до 

Енергетичної 

Хартії», 

доцент, кафедра 

міжнародного 

права 

10 років 

науково-

педагогічної 

та наукової 

роботи 

1. публікації: автор понад  

20 наукових публікацій 

2. участь у конференціях і 

семінарах: брав участь у 20 

міжнародних і національних 

науково-практичних 

конференціях 

4. керівництво науковою 

роботою студентів: є 

науковим керівником по 

написанню і рецензуванню 

курсових робіт та 

магістерських дипломних 

робіт (3). 

 

 

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

«магістр». 
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1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

«Міжнародне публічне право» 

«International Public Law» 

зі спеціальності  293 «Міжнародне право» 
 

1 – Загальна інформація 

Ступінь вищої освіти та назва 

кваліфікації  

Ступінь вищої освіти: Магістр 

Спеціальність: 293 – Міжнародне право  

Освітня програма: Міжнародне публічне право  

Obtained qualification: Master Degree 

Program Subject Area: International Law 

Programme: International Public Law 

Мова(и) навчання і оцінювання Українська  

Ukrainian 

Обсяг освітньої програми 90 кредитів ЄКТС,  

термін навчання 1,5 роки 

Тип програми Освітньо-професійна 

Повна назва закладу вищої освіти, а 

також структурного підрозділу у 

якому здійснюється навчання 

Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка  

Інститут міжнародних відносин  

Taras Shevchenko National University of Kyiv 

Institute of International Relations 

Назва закладу вищої освіти який 

бере участь у забезпеченні програми 

(заповнюється для програм 

подвійного і спільного дипломування)  

 

 

Офіційна назва освітньої програми, 

ступінь вищої освіти та назва 

кваліфікації ВНЗ-партнера мовою 

оригіналу (заповнюється для програм 

подвійного і спільного дипломування) 

 

Наявність акредитації Міністерство освіти і науки, молоді та спорту 

України, Україна, 2013 рік (наказ МОН України від 

30.04.2013 р. №1480-л) 

Цикл/рівень програми НРК України – 8 рівень,  

FQ-EHEA – другий цикл, 

ЕQF-LLL – 7 рівень 

Передумови Наявність освітнього ступеня бакалавра або 

спеціаліста 

Форма навчання денна 

Термін дії освітньої програми 5 років 

Інтернет-адреса постійного 

розміщення опису освітньої 

програми 

 http://iir.univ.kiev.ua/education/international_law/ 

2 – Мета освітньої програми 

Мета програми (з врахуванням 

рівня кваліфікації) 

Підготовка висококваліфікованих фахівців з 

міжнародного права, які володіють 

фундаментальними знаннями і практичними 

навичками з міжнародного права та які здатні 

застосовувати отримані знання в професійній 

діяльності  

3 - Характеристика освітньої програми 
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Предметна область (галузь знань / 

спеціальність / спеціалізація 

програми) 

Міжнародні відносини / Міжнародне право / 

Міжнародне публічне право  

Орієнтація освітньої програми Освітньо-професійна прикладна 

 

Основний фокус освітньої програми 

та спеціалізації 

Спеціальна освіта з міжнародного публічного права 

за спеціальністю міжнародне право. Ключові слова: 

міжнародне право, міжнародні відносини. 

Особливості програми Рейтингове оцінювання освітніх та інноваційних 

досягнень учасників освітнього процесу. 

Обов’язкова переддипломна практика.  

4 – Придатність випускників  

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до працевлаштування Працевлаштування в органах державної влади, 

юридичних фірмах, міжнародних організаціях 

(урядових та неурядових) на посадах, пов’язаних зі 

збиранням, аналізом та обробкою інформації 

правничого профілю, прийняттям управлінських 

рішень у сфері міжнародного права й міжнародних 

відносин, а також юридичним представництвом 

інтересів клієнта.  

Подальше навчання Можливість продовження освіти на третьому рівні 

вищої освіти, підвищення кваліфікації й отримання 

додаткової освіти за сертифікованими програмами 

та програмами післядипломного навчання, а також 

навчання впродовж життя. 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Загальний стиль навчання – студенто-центроване. 

Лекції, семінари, самостійна робота, консультації з 

викладачами. Під час останнього року половина 

часу дається на написання магістерської роботи, яка 

також презентується та обговорюється за участі 

викладачів та одногрупників. 

Оцінювання Письмові іспити, заліки, диференційований залік, 

модульні контрольні роботи, комплексний 

кваліфікаційний іспит з міжнародного права, захист 

магістерської роботи. 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі 

та практичні проблеми, здійснювати юридичний 

аналіз питань правового характеру у сфері 

міжнародних відносин під час професійної 

діяльності або у процесі навчання, з урахуванням 

невизначеності умов. 

Загальні компетентності (ЗК) 

 

 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу, генерування нових ідей, виявлення та 

вирішення проблем різного рівня складності 

ЗК 2. Здатність усвідомлення особливостей предметної 

області і професії, приймати обґрунтовані рішення та 

усвідомлювати їх етичні наслідки  

ЗК 3. Здатність працювати в команді, вміти брати на 
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себе ініціативу і відповідальність, мотивувати та 

керувати роботою інших для досягнення 

поставлених цілей 

ЗК 4. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел в поєднанні з навичками 

використання новітніх інформаційних і 

комунікаційних технологій 

ЗК 5. Здатність спілкування з представниками інших 

професійних груп з інших галузей знань та видів 

правничої діяльності, а також здатність працювати в 

міжнародному фаховому середовищі 

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 

 

 

ФК1. Здатність використовувати 

вузькоспеціалізовані знання з конкретних напрямів 

регулювання міжнародним публічним правом  

ФК2. Здатність володіти основами етики юриста-

міжнародника для здійснення належного 

представлення інтересів держави у міжнародних 

відносинах 

ФК3. Здатність представляти інтереси позивача або 

відповідача (фізичних, юридичних осіб чи держави) 

при розгляді справ у національних та міжнародних 

арбітражних і судових установах 

ФК4. Здатність аналізувати моделі розвитку 

міжнародних міжурядових організацій та 

інтеграційних об’єднань 

ФК5. Здатність визначати зміст та юридичну 

природу національних нормативно-правових актів, 

міжнародних договорів та інших міжнародних 

документів   

ФК6. Здатність прогнозувати тенденції розвитку 

міжнародного публічного права  

ФК7. Здатність оцінювати механізми впровадження 

міжнародно-правових норм в національні правові 

системи 

ФК8. Здатність до формування пропозицій з 

вдосконалення та налагодження синергії між 

міжнародним і національним правотворчим та 

правозастосовчим процесами 

ФК9. Здатність до самонавчання та підвищення 

рівня власної кваліфікації 

7 – Програмні результати навчання 

Програмні результати навчання 

 

ПРН1. Демонструвати знання і навички зі створення 

концептуальних схем вирішення міжнародно-

правових і національно-правових проблем, аналізу 

правових концепцій на предмет логічної 

послідовності та практичної адекватності, 

продукування нових ідей для розв’язання 

практичних завдань зі сфери професійної юридичної 

діяльності 

ПРН2. Приймати обґрунтовані рішення в правотворчій 

та правозастосовчій сферах юридичної діяльності, 

усвідомлюючи їх етичні наслідки для різних 

суб’єктів національного та міжнародного 
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публічного права  

ПРН3. Демонструвати лідерські навички у здійсненні 

наукового та прикладного аналізу особливостей 

міжнародного публічного права, вміти брати на себе 

відповідальність за результати аналізу, мотивувати 

та керувати роботою інших для досягнення 

поставлених цілей 

ПРН4. Розуміти міжнародно-правову ситуацію, 

використовувати різні джерела безпосередньої й 

опосередкованої інформації, зокрема за допомогою 

новітніх інформаційних і комунікаційних 

технологій, для з’ясування обставин і фактів, 

надання міжнародно-правової оцінки подіям зі 

сфери міжнародних відносин 

ПРН5. Демонструвати навички комунікацій з 

представниками професійних груп з галузі 

міжнародних відносин, а також представниками різних 

видів правничої діяльності на національному та 

міжнародному рівнях 

ПРН6. Застосовувати одержані знання й уміння з 

міжнародних відносин та міжнародного публічного 

права при вирішенні практичних завдань 

ПРН7. Здійснювати представництво інтересів України 

в іноземних державах, міжнародних організаціях, на 

міжнародних конференціях; аналізувати політичні, 

суспільні, економічні й інші ризики, пов’язані з 

подіями міжнародно-правового характеру; 

аналізувати інформацію про стан міжнародних 

відносин, зовнішньої політики України та складати 

аналітичні довідки та звіти з посиланням на норми 

міжнародного й національного права 

ПРН8. Здійснювати професійне представництво 

фізичних, юридичних осіб, держави у судах України, 

судах зарубіжних держав, в міжнародних арбітражних 

та судових установах, а також виконувати професійні 

юридичні обов’язки в рамках органів міжнародних 

судів 

ПРН9. Аналізувати і впроваджувати на практиці 

механізм імплементації актів міжнародних 

міжурядових організацій та інтеграційних 

об’єднань, зокрема Європейського Союзу, в 

національну правову систему 

ПРН10. Визначати зміст та юридичну природу 

національних нормативно-правових актів, 

міжнародних договорів та інших міжнародних 

документів, виявляти колізії між нормами 

міжнародних договорів, між нормами міжнародного 

договору та актами національного законодавства, а 

також пропонувати шляхи їх вирішення 

ПРН11. Виявляти в подіях і фактах міжнародного 

правового життя тенденції та закономірності, 

формулювати їх та визначати пов’язані з ними 

майбутні можливості й ризики 
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ПРН12. Усвідомлювати механізм та наслідки 

упровадження норм міжнародних договорів, актів 

міжнародних міжурядових організацій, рішень 

міжнародних судів у національний правопорядок 

ПРН13. Готувати проекти міжнародних договорів 

та актів національного законодавства, 

демонструвати вміння усувати суперечності між 

різними нормативними документами, заповнювати 

прогалини в механізмі міжнародно-правового 

регулювання, надавати пропозиції з приведення 

норм вітчизняного законодавства у відповідність до 

норм міжнародного публічного права  

ПРН14. Усвідомлювати необхідність навчання 

впродовж життя та підвищення рівня власної 

професійної кваліфікації 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Специфічні характеристики 

кадрового забезпечення 

 

Передбачене залучення практиків з органів 
державної влади України та неурядових організацій 
для читання лекцій та проведення майстер-класів. 

Специфічні характеристики 

матеріально-технічного 

забезпечення 

 

Специфічні характеристики 

інформаційного та навчально-

методичного забезпечення 

Наявність в робочих програмах деяких навчальних 

дисциплін завдань з вирішення кейсів (гіпотетичних 

судових справ) та забезпечення студентів фабулами 

цих справ 

9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна мобільність  

Міжнародна кредитна мобільність  

Навчання іноземних здобувачів 

вищої освіти 

За умови володіння державною мовою, а також 

володіння іноземною мовою на рівні, що відповідає 

Загальноєвропейським рекомендаціям з мовної 

освіти. 
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2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПРОГРАМИ ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ 
 

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

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумковог

о контролю 

1 2 3 4 

1. Обов’язкові компоненти ОП 

ОК 1. Міжнародне публічне право 8,0 іспит 

ОК 2. Міжнародне право навколишнього середовища 4,0 іспит 

ОК 3. Міжнародно-правові механізми захисту прав людини 3,0 іспит 

ОК 4. Виконання магістерської роботи 20,0 захист 

ОК 5. Переддипломна практика 10,0 диференцій

ований залік 

ОК 6. Міжнародне гуманітарне право 4,0 іспит 

ОК 7. Міжнародне медичне право  3,0 залік 

ОК 8. Дипломатичний етикет та етика юриста-міжнародника 3,0 залік 

ОК 9. Мова фаху 6,0 залік 

 Загальний обсяг обов'язкових компонент: 61,0 10 

2. Вибіркові компоненти  ОП * 

Вибір блоками 

ВБ 1. Міжнародне повітряне і космічне право 4,0 залік 

ВБ 2. Міжнародне морське право 3,0 залік 

ВБ 3. Право СОТ  3,0 залік 

ВБ 4. Міжнародне інформаційне право  3,0 залік 

ВБ 5. Міжнародне природоресурсне та енергетичне право 6,0 іспит 

  Всього 19,0 5 

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

Перелік № 1 4,0 іспит 

ВБ 6. Міжнародне кримінальне право 4,0  

 Міжнародне трудове право 4,0  

 Всього 4,0 1 

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

Вибір блоками   

Перелік № 1  залік 

ВБ 7. Право міжнародної відповідальності та міжнародно-

правові санкції 

3,0  

ВБ 8. Право розв'язання міжнародних спорів 3,0  

Перелік № 2  залік 
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ВБ. 9. Право ЄС  3,0  

ВБ. 10. Правове регулювання відносин асоціації України з ЄС 3,0  

  Всього 6,0 2 

 Загальний обсяг вибіркових компонент: 29,0 8 

 
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90 18 



13 

 

 

2.2. Структурно-логічна схема ОП  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вибіркові дисципліни 

 

Переддипломна практика 

Міжнародне публічне право 
 

Дипломатичний етикет та етика 

юриста-міжнародника 

 
Мова фаху 

Міжнародне право 

навколишнього середовища 

Міжнародно-правові механізми 

захисту прав людини 

Міжнародне гуманітарне право 

Міжнародно-правове 

регулювання освіти 
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3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Атестація випускників освітньої програми “Міжнародне публічне право” 

спеціальності 293 «Міжнародне право» проводиться у формі комплексного кваліфікаційного 

іспиту з міжнародного публічного права, публічного захисту кваліфікаційної магістерської 

роботи та завершується видачою документу встановленого зразка про присудження йому 

ступеня магістра із присвоєнням освітньої кваліфікації “магістр міжнародного права” за 

спеціалізацією “міжнародне публічне право”.  

Окремим рішенням екзаменаційної комісії може бути присвоєна професійна 

кваліфікація “юрист-міжнародник” за умови: 1) проходження всіх видів практики, які 

передбачені навчальним планом; 2) обрання спеціалізованого блоку дисциплін із 

навчального плану та отримання середнього балу не нижче “75” за підсумками складання 

всіх дисциплін, які до нього включені; 3) отримання на кваліфікаційному іспиті оцінки не 

нижче 75 балів.  

1. Комплексний кваліфікаційний іспит з міжнародного публічного права здійснюється у 

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

практичних завдань (казусів) з міжнародного публічного права. Під час оцінювання 

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

ПРН 12. 

2. Виконання і захист кваліфікаційної магістерської роботи. Написання магістерської 

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

юридичної компанії, де працевлаштований чи проходив науково-виробничу практику 

студент. В дипломній роботі має бути представлено практичне вирішення питання 

міжнародно-правового регулювання певної сфери міжнародних відносин. Робота має містити 

відомості про апробацію чи практичне застосування результатів магістерського дослідження. 

Під час оцінювання магістерської роботи перевіряються такі програмні результати навчання: 

ПРН 1, ПРН 4, ПРН 6, ПРН 10, ПРН 12, ПРН 13. 

 

4. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ  

 
 

 

 
ОК 

1 

ОК 

2 

ОК 

3 

ОК 

4 

ОК 

5 

ОК 

6 

ОК 

7 

ОК 

8 

ОК 

9 

ОК 

10 

ЗК 1 +    +      

ЗК 2  + +  +      

ЗК 3 +  +   +     

ЗК 4 +    +      

ЗК 5  +      +  + 

ФК 1  +         

ФК 2   +  +      

ФК 3 +          

ФК 4  +  +       

ФК 5      +     

ФК 6 +    +      

ФК 7  +         

ФК 8  +       +  

ФК 9       +    



15 

 

5. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ (ПРН) ВІДПОВІДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ  ОСВІТНЬОЇ 

ПРОГРАМИ 

 

 
 

 
ОК 

1 

ОК 

2 

ОК 

3 

ОК 

4 

ОК 

5 

ОК 

6 

ОК 

7 

ОК 

8 

ОК 

9 

ОК 

10 

ПРН 1 +   +  + +  +  

ПРН 2  +        + 

ПРН 3    +      + 

ПРН 4 +  +    +  +  

ПРН 5  +   +  +  +  

ПРН 6    +    +   

ПРН 7 +          

ПРН 8   +      +  

ПРН 9 +  +  +  +    

ПРН 

10 
+   +       

ПРН 

11 
+     +   + + 

ПРН 

12 
 +     +    

ПРН 

13 
+    +    +  

ПРН 

14 
+       +   


