ВІДОМОСТІ
про самооцінювання освітньої програми
Заклад вищої освіти

Київський національний університет імені Тараса
Шевченка

Освітня програма

34636 Європейське бізнесове право (мова навчання
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Рівень вищої освіти

Магістр

Спеціальність

293 Міжнародне право

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства –
https://naqa.gov.ua/
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Сторінка 1

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

Губерський Леонід Васильович

Посилання на офіційний веб-сайт
ЗВО

http://www.univ.kiev.ua

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

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

34636

Назва ОП

Європейське бізнесове право (мова навчання українська/англійська) /
European Business Law

Галузь знань

29 Міжнародні відносини

Спеціальність

293 Міжнародне право

Спеціалізація (за наявності)

відсутня

Рівень вищої освіти

Магістр

Тип освітньої програми

Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму
здійснюється на основі ступеня
(рівня)

Бакалавр, Магістр (ОКР «спеціаліст»)

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

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут
міжнародних відносин, кафедра порівняльного і європейського права

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

Інститут міжнародних відносин, кафедра міжнародного приватного
права, кафедра міжнародного права, іноземних мов, Інститут філології та
філософський факультет Київського національного університету імені
Тараса Шевченка

Місце (адреса) провадження
освітньої діяльності за ОП

04119, м. Київ, вул. Ю. Іллєнка, 36/1 (Мельникова 36/1)

Освітня програма передбачає
присвоєння професійної
кваліфікації

передбачає

Професійна кваліфікація, яка
присвоюється за ОП (за наявності)

юрист-міжнародник та перекладач з англійської мови

Мова (мови) викладання

Українська, Англійська

ID гаранта ОП у ЄДЕБО

357820

ПІБ гаранта ОП

Влялько Ілля Володимирович

Посада гаранта ОП

доцент

Корпоративна електронна адреса
гаранта ОП

pep.viv@clouds.iir.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП

+38(050)-355-16-30

Додатковий телефон гаранта ОП

+38(044)-481-45-15
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Форми здобуття освіти на ОП

Термін навчання

очна денна

1 р. 5 міс.

4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження
Ідеї та пропозиції щодо підготовки нової, саме англомовної освітньо-професійної програми (далі – ОП) з метою
підвищення конкурентоздатності наших освітніх послуг в рамках Київського національного університету ім. Т.
Шевченка виникли у 2012-2014 рр. на кафедрі порівняльного і європейського права Інституту міжнародних
відносин. Розробка нової ОП відбувалась в умовах поступового збільшення кількості тих випускників бакалавріату,
що мали намір продовжити навчання на другому рівні вищої освіти (LLM) в інших європейських державах, разом з
тим, виникла необхідність в ІМВ зацікавити новелами у підготовці ОП щодо міжнародного та європейського права
як бакалаврів з України, так іноземних англомовних студентів.
Підготовка нової ОП відбувалась з метою посилення підготовки фахівців з європейського бізнесового права, які
володіють знаннями і практичними навичками з європейського і міжнародного права та які здатні застосовувати
отримані знання в професійній діяльності, беручи до уваги зовнішньополітичний курс України до Євросоюзу,
очікуючи на потребу для органів державної влади в Україні, юридичних компаніях та фірмах, міжнародних
урядових та неурядових організаціях щодо юристів та аналітиків, відповідальних за аналіз та обробку правової та
бізнесової інформації.
Розробка нової ОП, яка отримала назву «Європейське бізнесове право / European Business Law» ґрунтувалася на
напрацюваннях співробітників кафедри порівняльного і європейського права Інституту міжнародних відносин та
досвіді європейських магістерських програм відповідного напряму, зокрема: Лундський університет (Швеція) LLM
European Business Law; Університет Люксембургу Master in European Business Law (LL.M.); Неапольський
університет Пафос Master of Law in International and European Business Law (LLM). До розробки програми
долучались також науково-педагогічний персонал Інституту міжнародних відносин представники кафедри
міжнародного приватного права, та керівник юридичної фірми «Брати Попко та Партнери». Змістовне наповнення
ОП також відбувалось під впливом практичної роботи викладачів у проектах ЄС, під час консультування органів
державної влади, що зумовлює бачення попиту з точки зору роботодавців.
У 2015 році почала діяти ОП «Європейське бізнесове право / European Business Law» було затверджена як програма
спеціалізації для підготовки магістрів спеціальності «Міжнародне право» та внесена до Правил прийому до
Київського національного університету імені Тараса Шевченка та оголошено набір на неї. Наразі, дана ОП діє як
окрема освітньо-професійна програма підготовки магістрів за спеціальністю 293 «Міжнародне право».
У 2019 році до ОП були внесені зміни з огляду на фактори удосконалення змістовного наповнення під впливом
вимог ринку праці та здобувачів.
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

2020 - 2021

15

8

0

2 курс

2019 - 2020

15

6

0

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

6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю
Рівень вищої освіти

Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл)

програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень

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

другий (магістерський) рівень

20821 Міжнародне право
20822 Міжнародне приватне право
20823 Європейське конкурентне право
20824 Міжнародний судовий процес (мова навчання
англійська)
20825 Правове регулювання міжнародної торгівлі (мова
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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
34634 Міжнародний судовий процес (мова навчання
українська/англійська) / InternationalLitigation
34635 Правове регулювання міжнародної торгівлі (мова
навчання українська/англійська) / International Trade
Regulation
34636 Європейське бізнесове право (мова навчання
українська/англійська) / European Business Law
34857 Міжнародне приватне право
35881 Міжнародне право
26979 Правове регулювання міжнародної торгівлі (мова
навчання англійська) / International trade regulation
39426 Правове регулювання міжнародної торгівлі (мова
навчання українська/англійська)
39427 Міжнародний судовий процес (мова навчання
українська/англійська)
39428 Європейське бізнесове право (мова навчання
українська/англійська)
46234 Правове регулювання міжнародної торгівлі
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

0

0

2156

0

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

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
Освітня програма

Назва файла

Хеш файла

Опис_ОПП_Магістри_Європ_бізн Xl2w+eoYtzFc5+g8Kx1ITK4Nix7mj4+WUQHo/5+B1Kc=
есове право _ 2020_2021_ок.pdf

Навчальний план за ОП

Навч. план_магістрів Business
Law 2020.pdf

HgdWwFq9n/EkXm7f9g2Mq/1PzxYLLp6B6ko+JYhd0bA
=

Навчальний план за ОП

Навч. план магістрів European
Business Law 2019.pdf

vcqNLuRoDCi9VcR58YNMAB7CiAdqjHpYUXLcd45wclg
=

Рецензії та відгуки
роботодавців

Рецензія__Київець Олени.pdf

fcLDlclZqwyYLtukubVGB6sN+HA2OWCfG+eGPw5TQ0s
=

Рецензії та відгуки
роботодавців

Рецензія__Макарухи Зоряни.pdf

aMpAszg+vCZjI5iTOB3ob54dXTT4qTCiG/VzYbITWrc=

1. Проектування та цілі освітньої програми

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?
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Мета ОП полягає у підготовці висококваліфікованих фахівців з європейського права, які володіють
фундаментальними знаннями і практичними навичками з європейського і міжнародного права та які здатні
застосовувати отримані знання в професійній діяльності. Таким чином, надання спеціальної освіти за спеціальністю
міжнародне право з акцентом на європейське бізнесове право.
Особливостями ОП є отримані знання в професійній діяльності, зокрема:
- опанування студентами знань та унікальних навичок із використанням професійної юридичної англійської мови;
- використання викладачами авторських методик, сучасних освітніх інтерактивних технологій;
- використання викладачами досвіду провідних європейських освітніх програм при виборі підходів до викладання та
методів перевірки результатів навчання за дисциплінами (засвоєння матеріалу шляхом аналізу практичних кейсів,
тренувальних судових дебатів;
- практична спрямованість ОП, що дозволяє випускникам реалізувати набуті компетентності у різних сферах як
випускник-юрист, який працює в органах державної влади і органах місцевого самоврядуванні; в приватному або
державному підприємстві; у об`єднанні промисловців та підприємців; в незалежній юридичній фірмі або
адвокатському об`єднанні; у міжнародній організації.
Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та
стратегії ЗВО
Основною метою освітньої діяльності Університету імені Тараса Шевченка є підготовка висококваліфікованих і
конкурентоспроможних фахівців, утвердження національних, культурних і загальнолюдських цінностей (п. 2.1
Статуту Університету:
http://www.univ.kiev.ua/pdfs/statut/statut-22-02-17.pdf).
Основні функції Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спрямовані на втілення його місії,
передбачені в Стратегічному плані розвитку Університету на період 2018-2025 року
(http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/Development-strategic-plan.pdf).
Місія та стратегія Інституту описані в Концепції розвитку Інституту міжнародних відносин КНУ на 2020-2025 роки
(https://cloudsiiredu-my.sharepoint.com/personal/doc_clouds_iir_edu_ua/_layouts/15/onedrive.aspx?
id=%2Fpersonal%2Fdoc%5Fclouds%5Fiir%5Fedu%5Fua%2FDocuments%2FУкраїнська%2FЗагальні%2FКонцепція%20І
МВ%202020%2D2025%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fdoc%5Fclouds%
Цілі програми повністю відповідають місії та стратегії Інституту МВ та Університету, зокрема, таким напрямкам, як
інтеграція вищої освіти України в міжнародний освітній простір, забезпечення міжнародного співробітництва
шляхом збільшення кількості іноземних студентів, створення позитивного іміджу України, формування суспільних
цінностей.
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
Інтереси здобувачів враховано під час формулювання цілей ОП, якими є підготовка висококваліфікованих фахівців
для працевлаштування на посадах, пов’язаних з аналізом та обробкою правової інформації, прийняттям рішень у
сфері міжнародного, в тому числі європейського, права й міжнародних відносин, а також юридичним
представництвом інтересів клієнтів.
Студентоцентрований підхід ОП спрямований на підготовку здобувачів другого рівня вищої освіти, забезпечує
відповідні умови для формування і розвитку загальних та фахових компетентностей магістрів, необхідними для
здійснення юридичної діяльності. Певні освітні компоненти сприятимуть випускникам ОП краще орієнтуватись як у
сфері приватних юридичних послуг, так і щодо роботи в центральних органах державної влади та міжнародних
організаціях, оскільки здобувачі ВО згідно переліку компонентів ОП мають можливість звернутись також до
вибіркових блоків (компонентів) навчання. У 2019-2020рр. компоненти ОП переглядалась з метою врахування
думки здобувачів та випускників.
Співробітники профільної кафедри порівняльного і європейського права підтримують постійний зв’язок з
випускниками ОП.
- роботодавці
Інтереси потенційних роботодавців були враховані завдяки орієнтуванню компонентів ОП на досить широке коло
органів державної влади та неурядових організацій, представництв міжнародних організацій та окремих приватних
юридичних фірм, які працюють у сфері міжнародного та європейського права, а також завдяки орієнтації ОП на
підготовку випускників зі сформованими професійними компетентностями, з акцентом на володіння англійською
мовою.
Роботодавці також надають бази практик студентів, здійснюють сприяння в проведення досліджень з окремих
дисциплін, залучаються до аудиторських занять на ОП, здійснюють рецензування магістерських робіт, тому
отримують загальне уявлення щодо переваг та недоліків отриманих студентами знань та навичок. В результаті
комунікації з викладачами висловлені ними побажання та рекомендації доводяться до відома членів проектної
групи.
Процедура затвердження ОП та внесення змін до неї передбачає рецензування з боку представників ринку праці.
Так, до розробки ОП було отримано 2 рецензії, відповідно:
1. Доктора юр. наук, професора кафедри міжнародного та європейського права ДВНЗ «Київський національний
економічний університет ім. В. Гетьмана» Київець Олени Валеріївна (наразі вони обіймає посаду помічника Віцеспікера ВРУ)
2. Начальника управління координації відносин України з ЄС Урядового офісу з питань європейської та
євроатлантичної інтеграції Секретаріату КМУ, доктора юр. наук, доцента кафедри дипломатичної і консульської
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служби Дипакадемії України при МЗС Макарухи Зоряни Мар’янівни
- академічна спільнота
Розробка ОП «Європейське бізнесове право / European Business Law» проходила з активним обговоренням не лише
профільної кафедри, але й академічної спільноти ІМВ, із наміром врахувати позитивний досвід тих провідних
європейських ЗВО, які здійснюють підготовку фахівців саме у сфері бізнесового права.
Серед запропонованих змін, зокрема, були надані рекомендації щодо формулювання переліку дисциплін
вибіркових компонентів ОП, вибір між блоком 1 «Корпоративне регулювання в ЄС» та блоком 2 «Регулювання
торгівлі в Європі», а також вибір із запропонованого переліку дисциплін 1, 2, 3. Обговорення та погодження
відбувалось на засіданнях кафедри, засіданнях Науково-методичної комісії ІМВ, спільних нарадах за участю
керівництва ІМВ, представників роботодавців, практичних конференціях та нарадах.
- інші стейкхолдери
Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції
розвитку спеціальності та ринку праці
Цілі та програмні результати навчання були сформульовані з метою забезпечення якісної підготовки випускників,
спроможних надавати юридичні послуги та відповідати на нові виклики на конкурентному ринку. Процеси
європейської інтеграції України відповідно до означених принципів, які передбачені Конституцією України,
виконання стратегічного курсу на набуття повноправного членства в ЄС, зумовлюють підготовку
висококваліфікованих спеціалістів в сфері права ЄС. Цілі та програмні результати навчання ОП відповідають
вимогам Указу Президента України №155/2019 від 20 квітня 2019р. щодо сприяння реалізації освітніх програм,
проведенню наукових досліджень з питань європейського права. Діяльність органів державної влади (КМУ,
Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції) направлена на впровадження норм права
ЄС в законодавство України; приватний сектор використовує лібералізаційні процеси, пов’язані з входженням на
ринок ЄС. Вищезазначене зумовлює попит ринку праці на кваліфікованих спеціалістів з права ЄС, що досягається
цілями та програмними результатами ОП «Європейське бізнесове право»
Наші випускники магістри працюють в органах державної влади та приватних компаніях, юридичних фірмах та
міжнародних й громадських організаціях, в тому числі працюють за кордоном, обіймаючи посади, які передбачають
юридичний аналіз та систематизацію інформації, прийняття управлінських рішень у сфері державної служби та
бізнесових і міжнародних відносинах, а також працюють юридичними представниками інтересів клієнтів.
Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП
було враховано галузевий та регіональний контекст
Формулювання цілей та програмних результатів навчання нашої ОП було здійснено зі спеціальності 293 –
Міжнародне право, з метою забезпечення професійної підготовки магістрів з акцентом на європейське бізнесове
право, передбачаючи, що випускники отримують освітню кваліфікацію магістр МП, та при виконанні вимог можуть
отримати професійну кваліфікацію юрист-міжнародник та перекладач з англійської мови. Тут увага приділяється
отриманню знань щодо вирішення міжнародних спорів та особливостей бізнесового права, що викладається англ.
мовою, й передбачає спрямування уваги не лише на іноземців, а переважно на вітчизняних студентів, які
зацікавлені у подальшій роботі на міжнародному рівні, або у відносинах з іноземними партнерами, які хочуть
отримати знання про правове регулювання бізнесової складової у закордонних юрисдикціях, про зміни у
законодавстві з переважно економічних питаннях в окремих державах світу, з фокусом на країни ЄС. Акцент
робиться на вивченні норм міжнародних договорів, які регулюють міжнародну торгівлю, та норм права Євросоюзу у
сфері економічної діяльності, що дозволяє використовувати набуті знання для практичного застосування в
іноземних юрисдикціях. Відкриття регіональних центрів Урядового офісу координації європейської та
євроатлатничної інтеграції зумовлює попит на поширення підготовку спеціалістів у регіонах. Регіональний аспект
також враховується при написанні дослідницьких проектів, що виконуються в рамках окремих навчальних
дисциплін, а також кваліфікаційних магістерських робіт.
Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм
Під час розробки даної ОП цілі та програмні результати навчання були сформульовані спираючись на досвід
європейських магістерських програм напряму LLM European Business Law та з врахуванням тих положень, які
викладаються в рамках вивчення міжнародного права, а саме: Лундський університет (Швеція) з однойменною
назвою програми European Business Law; Університет Люксембургу – також має програму Master in European
Business Law; Неапольський університет Пафос - з однойменною назвою та акцентом на міжнародне право Master of
Law in International and European Business Law.
Таким чином, це сприяло формулюванню програмних результатів, компетентностей, посиленні змістовного
наповнення дисциплін та врахуванню джерел для викладання. Науково-професорський склад, який викладає на
даній ОП, проходив стажування в іноземних ЗВО, досвід яких враховувався у даній ОП.
Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом
Сторінка 6

вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти
Наразі стандарт вищої освіти за спеціальністю 293 «Міжнародне право» за рівнем «магістр» відсутній, разом з тим,
при розробці ОП частково враховувалися напрацювання з підготовки проекту освітнього стандарту спеціальності
«293 Міжнародне право» за рівнем «магістр» 2013 року.
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?
Підготовка й розробка даної ОП відбувалась, звертаючись, зокрема, на вимоги Національної рамки кваліфікацій
для відповідного кваліфікаційного рівня, команда розробників для визначення програмних результатів навчання
спиралась на положення, які характеризують знання, навички, комунікацію, відповідальність і автономію, властиві
цьому кваліфікаційному рівню, що міститься у переліку загальних компетентностей (ЗК) та фахових
компетентностей (ФК), наприклад: спеціалізовані знання, що включають сучасні наукові здобутки у професійній
діяльності або галузі знань, є основою для оригінального мислення та проведення досліджень - ЗК 1 та ЗК 2, ФК 1;
критичне осмислення проблем у галузі знань - ЗК 2, ФК 4 та ФК 6; спеціалізовані уміння, необхідні для проведення
досліджень та з метою розвитку нових знань - ЗК 4, ФК 1 та ФК 4 і ФК 6; здатність поглиблювати знання та
розв’язувати складні задачі у команді, спираючись на висновки та аргументації - ЗК 3 та ФК 2; здатність до навчання
самостійно - ЗК 5 та ФК 8.
Таким чином, програмні результати навчання, визначені в ОП, в цілому відповідають визначеному
кваліфікаційному рівню.

2. Структура та зміст освітньої програми
Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?
90
Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем
вищої освіти (за наявності)?
0
Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?
25
Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?
ОП Європейське бізнесове право спрямована на комплексну підготовку юристів-міжнародників, які володіють
фундаментальними знаннями і практичними навичками з європейського права та які здатні застосовувати отримані
знання в професійній діяльності. ОП включає вивчення дисциплін, якими опановуються основні навички юристаміжнародника, в тому числі вільне володіння англійською мовою, в тому числі спеціальною юридичною
термінологією. Зокрема, це відповідає наступним компетентностям:
- Здатність використовувати спеціалізовані знання щодо конкретних галузей регулювання європейського права
- Здатність представляти на високому фаховому рівні в якості юриста-міжнародника та фахівця з права ЄС, інтереси
як приватних осіб, так і держави у міжнародних відносинах
- Здатність оцінювати механізми та наслідки імплементації норм права ЄС та міжнародного права в національну
правову систему
- Здатність до формування пропозицій щодо вдосконалення національного правотворчого механізму з врахуванням
досягнень права ЄС
Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої
траєкторії?
Здобувачі вищої освіти мають можливість формувати індивідуальну освітню траєкторію завдяки можливості
внутрішньої і зовнішньої мобільності, організувати самостійну роботу, а також завдяки наявності вибіркових
компонентів ОП, тобто можливості вибору навчальних дисциплін (або блоків дисциплін), а також вибору теми
кваліфікаційно роботи.
Така можливість формування освітньої траєкторії визначена та регулюється Положенням про організацію
освітнього процесу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Щодо процедур та проблем у
формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача вирішуються в кожному окремому випадку згідно
вказаного Положення.
Планування індивідуальної освітньої траєкторії навчання спонукає студента шукати й опрацьовувати відповідну
інформацію, здійснювати науково-дослідну роботу, самостійно робити висновки, а викладачі забезпечують
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консультативну та інформаційну підтримку здобувачам щодо методики самостійної роботи, засобів її здійснення,
строків виконання, форм контролю роботи та критеріїв оцінювання.
Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?
Вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти регулює Положення про порядок реалізації студентами
Київського національного університету імені Тараса Шевченка права на вільний вибір дисциплін від 03.12.2018 р.
Відповідальність за якість викладання та належне методичне забезпечення навчальних дисциплін покладено на
Університет.
Здобувач має право реалізувати свою можливість вибору, обираючи: з вибіркової складової навчального плану ОП,
на якій студент навчається (на вибірковий компонент навчального плану відводиться 25 кредитів ЄКТС від
загального обсягу ОП 90 кредитів), або з навчальних дисциплін в іншому ЗВО за реалізації студентом права на
академічну мобільність. Здобувачу освіти може бути відмовлено в реалізації його вибору й запропоновано здійснити
новий вибір, якщо: кількість здобувачів освіти, які обрали навчальну дисципліну чи блок навчальних дисциплін,
перевищує максимальну кількість, заздалегідь встановлену факультетом за поданням кафедри; кількість здобувачів
вищої освіти, які обрали навчальну дисципліну чи блок дисциплін, є меншою встановлених в Університеті мінімуми;
кількість кредитів за обраними дисциплінами є меншою за необхідну для присвоєння академічної кваліфікації;
наслідком вибору навчальної дисципліни є перевищення встановленого максимуму кількості навчальних
дисциплін, які студент може опановувати одночасно, або кількості підсумкових форм контролю; результати
навчання за обраними дисциплінами за рівнем не відповідають дескрипторам рівня Національної рамки
кваліфікацій України, на який орієнтована програма; студент не володіє необхідними для успішного навчання
знаннями та вміннями.
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; це є підставою для відрахування.
Зміна обраних дисциплін (блоків) після початку навчального семестру, в якому вони викладаються, не допускається.
Після реалізації здобувачами освіти свого права вільного вибору та його затвердження в установленому порядку
кафедри, дисципліни яких були обрані студентами, можуть у виняткових випадках запропонувати студентам заміну
однієї чи кількох дисциплін. Рішення приймають лише після отримання згоди студентів.
На веб-сайті Інституту в розділі «Навчання» наявні англомовні магістерські програми за відповідною ОП
http://www.iir.edu.ua/education/english_masters_programs/european_business_law/
представлені анотації всіх дисциплін, з якими може ознайомитися здобувач освіти.
Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності
Порядок проходження виробничої (переддипломної) практики для студентів ОП детально наведений у Робочій
програмі, затвердженій на засіданні Вченої ради ІМВ. Виробнича (переддипломна) практика триває 6 тижнів.
Для студентів ОП бази практики передбачаються у відповідному договорі (контракті) про підготовку фахівців та
можуть бути розташовані як в межах України, так і на території інших держав. Базами практики в межах України є
приватні юридичні компанії та зареєстровані громадські організації, а також дип.представництва й консульські
установи іноземних держав. Базами практики за межами України можуть бути органи влади і місцевого
самоврядування іноземних держав, а також приватні юр.компанії та зареєстровані неурядові організації, а також
міжнародні організації.
Студентам-іноземцям у встановленому порядку видаються програма виробничої (переддипломної) практики,
приклад звіту й відгуків, методичні вказівки, щоденник, лист-направлення, календарний план англійською мовою.
При проходженні практики в межах та поза межами України студенти-іноземці додержуються Положення про
організацію освітнього процесу в Університеті та Положення про проведення практики студентів Університету.
Розподіл студентів за базами практики пропонується за рішенням кафедри і затверджується наказом директора
Інституту. Існуючі бази практик (як у публічному, так і в приватному секторах) дозволяють здобути компетентності,
необхідні для подальшої професійної діяльності.
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
Оволодіння соціальними навичками, наприклад, добра комунікація, здатність брати на себе відповідальність, має
все більше значення для юриста-міжнародника. ОП передбачає набуття соціальних навичок у програмних
результатах навчання, наприклад ПРН 3 - демонструвати лідерські навички у здійсненні наукового та прикладного
аналізу особливостей міжнародного права та права ЄС, вміти брати на себе відповідальність за результати,
мотивувати колег та керувати роботою підлеглих для досягнення поставлених цілей. А також згідно ПРН 5 демонструвати навички комунікацій з представниками інших професій та інших галузей знань і видів економічної й
правової діяльності на національному та міжнародному рівнях, а також здатність працювати з фахівцями ЄС.
Розвитку таких навичок здобувачами також сприяє участь студентів у Moot Court Society IIR
(https://m.facebook.com/pg/iirmootcourt/posts/?ref=page_internal&mt_nav=0). За участі викладачів даної ОП на
кафедрі реалізовується моделювання судових засідань Національні змагання з права Європейського Союзу (National Moot Court Competition on EU Law). Це сприяє
студентам розвинути ораторські здібності та навички правового аналізу, аргументації, а також опанувати навички
командної роботи.
Розвитку комунікаційних навичок також слугує використання такого методу викладання як case study, що активно
втілюється у даній програмі. Зокрема, такий метод передбачений у РНП дисциплін «EU Competition Law», “Legal
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writing & practice on European Databases”, “Legal case Studies on current issues of EU Law”.
Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?
Професійний стандарт не затверджено.
Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною
роботою)?
Загальні вимоги до самостійної роботи передбачено в п. 4.4 Положення про організацію освітнього процесу: її обсяг
для ОР магістр має становити від 67 % до 75 % від загального обсягу навчального часу дисципліни. Зазначеної
вимоги дотримано у навчальному плані ОП. Кредитний обсяг дисциплін та розподіл часу між заняттями і
самостійною роботою визначається за колегіальною експертною оцінкою укладачів і перевіряється при погодженні
програми Науково-методичною комісією та Вченою радою Інституту, 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. Питання
фактичного перевантаження студентів внаслідок виконання самостійної роботи з’ясовується кожним викладачем
окремо у ході викладання відповідної дисципліни.
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
Підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти не здійснюється в рамках ОП

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
Веб-сайт Інституту ІМВ: http://www.iir.edu.ua/entrans/admission/
та щодо ОС Магістр (денна форма) http://www.iir.edu.ua/entrans/admission/master_daytime/
Правила прийому для іноземних громадян: http://pd.knu.ua/home/
Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?
Інформація для вступу на навчання до вступників на ОР «Магістр» за спеціальністю «293 – Міжнародне право» на
ОП «Європейське бізнесове право / European Business Law» міститься на веб-сайті Інституту
http://www.iir.edu.ua/entrans/admission/,
та щодо деталей на веб-сторінці http://www.iir.edu.ua/entrans/admission/master_daytime/
а також для іноземних громадян - на веб-сторінці Підготовчого відділення для навчання іноземних громадян
http://pd.knu.ua/home/
Вимоги до вступників повністю відповідають загальним вимогам, визначеним Правилами прийому до Університету
та не передбачають додаткових особливих умов.
Конкурсний відбір для здобуття ступеня магістра здійснюється за результатами вступних випробувань, складених у
рік вступу.
Додаткове вступне випробування, яке проводиться для осіб, що беруть участь у конкурсі для здобуття ступеня
магістра на основі ступеня бакалавра (магістра, ОКР спеціаліста), здобутого за іншою спеціальністю, передує іспиту з
іноземної мови та іспиту з фаху. Єдиний іспит з іноземної мови має кваліфікаційний характер та орієнтований на те,
що вступник має підтвердити володіння іноземною мовою на рівні не нижчому за B2 відповідно до
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Знання та вміння, продемонстровані вступником на іспиті з
фаху, незалежно від форми проведення, оцінюються за 200-бальною шкалою.
Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?
Питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, регулюється Положенням про організацію
освітнього процесу в Університеті від 31.08.2018 (доступне за посиланням:
http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/Organization-of-the-educational-process.pdf), Порядком поновлення та
переведення здобувачів вищої освіти (студентів, слухачів, курсантів) в Університеті від 14.01.2019 (доступне за
посиланням: http://vstup.univ.kiev.ua/userfiles/files/instruction.pdf), Положенням про порядок відрахування,
переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, а також надання їм
академічної відпустки (Наказ МОН України від 18.01.2018, №54) доступне за посиланням:
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-poryadok-vidrahuvannya-pererivannyanavchannyaponovlennya-i-perevedennya-osib-yaki-navchayutsya-u-zakladah-vishoyi-osviti-takozhnadannya-yim-akademichnoyividpustki, Положенням про порядок перезарахування результатів навчання в Університеті від 29.06.2016 (доступне
за посиланням: http://mobility.univ.kiev.ua/?page_id=798&lang=uk), Положенням про порядок реалізації права на
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академічну мобільність від 29.06.2016 (доступне за посиланням: http://mobility.univ.kiev.ua/?
page_id=804&lang=uk).
Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо
такі були)?
Таких випадків на ОП «Європейське бізнесове право / European Business Law» не було.
У 2019/2020 н.р. у І семестрі студент з Литви Кипрас Адомайтіс навчався за даною ОП відповідно до академічної
мобільності й успішно завершив навчання.
Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього
процесу?
Університет не здійснює визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті до затвердження
регуляторних актів ЦОВВ, існування яких передбачене чинним законодавством. Після прийняття та затвердження
процедури такого врегулювання, Університет застосовуватиме процедуру освітніх декларацій
Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо
такі були)
Таких випадків на ОП «Європейське бізнесове право / European Business Law» 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 викладачами для аудиторних занять (лекцій, семінарських занять) та самостійної роботи студентів
застосовуються різноманітні форми та методи навчання і викладання. Для покращення сприйняття матеріалу
застосовуються демонстрації презентацій, перегляд відео, фрагментів навчальних фільмів. Особлива увага
приділяється методам, які забезпечують практичну складову навчання, зокрема проведенню судових змагань (мут
кортів) з презентацією аргументів сторін гіпотетичного спору, аналізу гіпотетичних і реальних справ у форматі casestudy, підготовки проектів процесуальних документів, симуляцій, дебатів на задану проблематику, підготовки та
презентації доповідей, аналітичних довідок, тез виступів на конференціях, статей, участі у майстер-класах з
залученням іноземних фахівців. Це особливо сприяє досягненню ПРН, які стосуються практичних навичок юристаміжнародника: ПРН 1, ПРН 3, ПРН 4, ПРН 5, ПРН 6, ПРН 9, ПРН 10, ПРН 11.
У цілому, відповідність методів навчання й викладання результатам навчання за окремим освітнім компонентом, а
також програмним результатам навчання обґрунтовується у робочих програмах. Форми організації освітнього
процесу описані в Положенні про організацію освітнього процесу.
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?
Студентоцентрований підхід, закріплений в описі ОП, втілюється за рахунок формування індивідуальних завдань,
завдань для самостійної роботи відповідно до інтересів студентів з приділенням особливої уваги до критичного й
аналітичного розуміння матеріалу, теми. Студентам надаються можливості вибору теми кваліфікаційного
дослідження магістра та широкого вибору у проходженні виробничої (переддипломної) практики.
Гнучке використання різноманітних педагогічних методів, вибір викладачами найкращих практик, що сприяють
досягненню програмних результатів навчання та формуванню у студентів загальних і фахових компетентностей у
поєднанні з повагою до студентів та увагою до їх індивідуальних потреб та особливостей забезпечують реалізацію
студентоцентрованого підходу. Зазначений підхід проявляється також у наявності широкого переліку вибіркових
дисциплін, частка яких складає чверть від усієї кількості освітніх компонентів ОП.
Рівень задоволеності студентів методами навчання і викладання в цілому на ОП та за окремими освітніми
компонентами є високим. З’ясовується рівень задоволеності шляхом проведення викладачами бесід зі студентами,
анонімного опитування студентів. У цілому професіоналізм професорсько-викладацького складу та змістовне
наповнення теоретичної складової навчального процесу відповідає очікуванням студентів ОП.
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
), етичних кодексах Інституту та Університету.
На ОП створено повноцінні умови для реалізації принципів академічної свободи з урахуванням свободи слова і
творчості, що проявляється, зокрема у свободі вибору тем наукових досліджень, залученні студентів до дискусій,
обговорень, висловлення різних, інколи контроверсійних точок зору у поєднанні з аналізом поглядів різних
вітчизняних та зарубіжних вчених, дослідників та практиків, наданні студентам завдань для аналітичні роботи,
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кейс-стаді, в яких використовується проблемний, пошуковий та дослідницький методи, що розвивають творчі
здібності у студентів та сприяють формуванню широкого підходу до розгляду проблематики.
З іншого боку, викладачі мають право вільно й творчо визначати зміст освітніх компонентів, обирати форми і
методи навчання на основі принципів свободи та творчої співпраці, що відображається у робочих програмах
дисциплін.
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 щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання зберігається в
документах та електронному вигляді на кафедрі порівняльного є європейського права та у навчальному відділі
Інституту (ОП, робочі програми, графіки навчального процесу, розклади занять, консультацій, модульних
контрольних робіт тощо).
Інформація про ОП та робочі програми дисциплін доступні на веб-сайті Інституту (Навчання - «Освітні програми»)
http://www.iir.edu.ua/education/edu_progs/
На першому аудиторному занятті з дисципліни студентам обов’язково надається детальна інформація стосовно
цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах компонентів ОП у формі
бесіди з викладачем. Студент може отримати консультування викладача через електронну пошту, платформу
дистанційного навчання Інституту, платформи онлайн комунікацій або безпосередньо на кафедрі. Робочі програми
дисциплін надаються студентам на першій лекції. Додатково також з 2020 року всі програми до початку занять
завантажуються на дистанційній платформі Інституту (moodle) та є доступними для всіх студентів ОП. Графік
консультацій є у відкритому доступі на стенді кафедри та Інституту та повідомляється студентам на першому занятті,
студенти також можуть звертатися до викладачів за допомогою оголошень на сторінках дистанційної платформи.
Підсумкове оцінювання результатів навчання в Університеті здійснюється за єдиною 100-бальною шкалою.
Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП
В ОП передбачено індивідуальну пошуково-дослідницьку роботу при виконанні завдань аналітичного характеру в
рамках самостійної роботи за освітніми компонентами ОП, при написанні кваліфікаційної роботи магістра, що
враховує професійні інтереси студентів і за можливості, перспективи реалізації результатів дослідження у майбутній
практичній діяльності.
За допомогою різних засобів комунікації (е-мейл, оголошення на веб-сторінках кафедри, Інституту, у соц.мережах,
інформування викладачами або гарантом ОП під час занять) студентам регулярно надається інформація про
можливості участі у всеукраїнських та міжнародних судових змаганнях, дебатах, конкурсах, конференціях, круглих
столах.
Традиційно студенти беруть участь у щорічних Міжнародних науково-практичних конференціях «Актуальні
проблеми міжнародних відносин» та «Шевченківська весна», всеукраїнських та міжнародних судових змаганнях, у
заходах Проєкту «Association4You», конкурсах програм МФ Відродження «Стажування студентів в аналітичних
центрах.
Так, студенти можуть брати участь у Всеукраїнських судових змаганнях з права Євроcоюзу (у форматі мут-корту).
Метою є поширювати практичні знання з питань права ЄС серед студентів-юристів, навчити аналізувати актуальні
правові питання, а також підвищувати юридичні письмові навички. 21 вересня 2018 року на базі Інституту відбувся
Усний раунд І National Moot Court Competition on EU Law. Було зареєстровано 21 команду з різних ЗВО України.
Третє місце посіла команда ІМВ. За результатами Другого всеукраїнського конкурсу 15 жовтня 2020 р. перемогу
здобула команда ІМВ. Фабула змагань стосувалась торговельного права ЄС, антимонопольного та трудового права
ЄС.
У жовтні 2020 року студентам ОП пропонується участь у Перших змаганнях з Європейської соціальної хартії, що
організовується Радою Європи.
У 2020 р. здобувач А. Еліна успішно завершила осінню школу «Місцеві ініціативи – шлях до тривалих рішень»,
організовану Офісом Ради Європи в Україні, Проектом РЄ «Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих
рішень», Міністерством з питань ТОТ України.
Під керівництвом викладачки Смирнової К.В. студенти ОП брали участь у міжнародній науково-практичній
конференції «Еволюція Євросоюзу: основні виклики сучасності та перспективи» 2019 р., студенти брали участь як
слухачі у тренінгу для адвокатів - Суд Євросоюзу: особливості функціонування, правові позиції, справи за участю
українських суб’єктів.
У 2019 році викладачкою Святун О.В. було організовано для студентів ОП серію майстер-класів з Лещенком С.В.,
керівником Департаменту європейської інтеграції АПУ у 2013-2019 рр., щодо практичних аспектів реалізації
євроінтеграційноі політики України, Кононенком М.О., заступником директора Департаменту ЄС і НАТО МЗС
України. 26 жовтня 2020 р. в рамках курсу «Правове регулювання СТП ЄС» відбулася зустріч з експертомпрактиком в галузі харчового законодавства Пастовенською Ж.С. щодо практичних аспектів виконання Україною
зобов’язань у сфері СФЗ згідно Угоди про асоціацію з ЄС»
Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі
У структурних підрозділах, які забезпечують навчання на ОП, викладачі регулярно переглядають та оновлюють
зміст освітніх компонентів з урахуванням тенденцій розвитку наукових досліджень, міжнародного права, права
Європейського Союзу, державної політики та юридичного ринку, оновлюються презентації, які представляє лектор
на заняттях, включається інформація та аналіз нових рішень міжнародних судових інституцій. Викладачами
пропонуються на розгляд студентів нові публікації (вітчизняні, іноземні), проходження нових дистанційних курсів
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за відповідною тематикою на онлайн платформах міжнародних організацій. Змістовне наповнення дисциплін
враховує всі останні прийняті законодавчі нововведення та відображає сучасні тенденції розвитку права ЄС, в тому
числі питання Брексіту, зокрема.
З 2019 року студентам було запропоновано проходження англомовного дистанційного курсу «Labour rights» на
платформі Ради Європи HELP (Human rights education for legal professionals), що дозволяє студентам покращити
знання у сфері трудового законодавства ЄС, судової практики Європейського суду з прав людини, Суду ЄС, практики
Європейської комісії з соціальних прав та розуміння європейських трудових і соціальних стандартів у цілому. За
результатами успішного проходження студенти отримували сертифікат Ради Європи.
Також на підставі консультацій із потенційними роботодавцями, випускниками та студентами. проектна група
формує ОП, розробляє гіпотетичні казуси для розв’язання студентами.
Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО
Розвиток міжнародних зв’язків та академічна мобільність є одними з пріоритетів діяльності Інституту, який
співпрацює з іноземними партнерами в рамках понад 150 партнерських угод, двосторонніх та багатосторонніх угод,
інформація про це:
http://www.iir.edu.ua/international_cooperation/universities_partners/
В Інституті функціонує Центр досконалості Жана Моне, членами якого є два викладача ОП: Смирнова К.В., Святун
О.В. З метою налагодження міжнародного співробітництва в Інституті створено Групу з міжнародних зв’язків, в
Університеті працює Відділ міжнародного співробітництва та Відділ академічної мобільності.
Викладачка Федорова А.Л. є міжнародним експертом департаменту Європейської соціальної хартії Ради Європи,
проф. Смирнова К.В. викладала у Зеленогурському Університеті (Польща) у 2018 р., проводила гостьові лекції у
Вроцлавському університеті, проходила стажування в Університеті ім. Масарика (Чехія) тощо. Також проф.
Смирнова К.В. регулярно організовує зустрічі, майстер-класи, дебати з відомими іноземними фахівцями з питань
права ЄС, імплементації Україною Угоди про асоціацію, зокрема, було проведено зустрічі з суддею Верховного
Регіонального суду ФРН, Уте Мокель, професором Вестмінстерського Університету (Велика Британія) Адамом
Лазовським та іншими.
Також, було досягнуто домовленості про співробітництво з Університетом Казиміра Сімонавічуса (м.Вільнюс, Литва)
щодо співпраці в сфері обміну студентами з метою відкриття можливостей для отримання студентами подвійних
дипломів в сфері права, зокрема для здобувачів ОП

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?
Оцінювання результатів навчання здобувачів магістерського рівня вищої освіти здійснюється за результатами
поточного семестрового та підсумкового контролів. Форма й формат реалізації контрольних заходів визначаються в
робочих програмах навчальних дисциплін таким чином, щоб забезпечити відповідність результатів навчання за
конкретною дисципліною загальним програмним результатам навчання. Поточний контроль, спрямовуючись на
перевірку засвоєння послідовних тематичних блоків дисциплін здобувачами освіти та відповідне форматування
підходів до організації навчального процесу, здійснюється у формі оцінювання виступів на семінарських заняттях;
презентацій результатів проведених точкових досліджень як тих проблем, що охоплюються програмою конкретної
навчальної дисципліни, так і проблем міждисциплінарного характеру, що сприяє систематизації знань й
артикуляції навичок, релевантних для специфіки освітньої програми загалом; вирішення практичних
індивідуальних та групових завдань; участі у дискусіях та симуляціях судових засідань; виконання контрольних робіт
та модульних тестів. Підсумковий контроль спрямовується на забезпечення наскрізної перевірки результатів
навчання здобувачів освіти за підсумками семестру (семестровий контроль у форматі письмового іспиту, заліку (у
томі числі диференційованого)) та загалом програмних результатів навчання (атестація випускників освітньої
програми, яка проводиться у формі комплексного кваліфікаційного іспиту з європейського бізнесового права,
кваліфікаційного іспиту з теорії та практики перекладу й захисту кваліфікаційної магістерської роботи).
Поліформатність і змістовна варіативність поточних та підсумкових контрольних заходів слугують забезпеченню
комплексності загального підходу до оцінювання рівня досягнення програмних результатів навчання здобувачами
вищої освіти у межах освітньої програми.
Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?
Чіткість і зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання результатів навчання здійснюється
насамперед шляхом інформування здобувачів освіти про релевантні складові та правила проведення перевірки й
оцінювання, що визначаються робочими програмами навчальних дисциплін, які завчасно розміщуються на онлайнплатформах Інституту міжнародних відносин. Робочими програмами, зважаючи на специфіку конкретної
навчальної дисципліни, конкретизуються параметри контрольних заходів, розподіл балів за формами контролю,
визначається відсоток підсумкової оцінки, що припадає на кожен результат навчання за дисципліною, та схема
формування підсумкової оцінки. Кількість набраних за результатами поточного контролю балів своєчасно
відображається в електронних журналах академічної групи, що надає змогу здобувачу освіти контролювати власні
результати навчання, планувати навчальне навантаження й вчасно реагувати на показники індивідуальної
успішності.
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Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання
доводяться до здобувачів вищої освіти?
Інформація стосовно форм контрольних заходів і критеріїв оцінювання доводиться до відома здобувачів освіти на
початку кожного семестру шляхом розміщення робочих програм навчальних дисциплін на онлайн-платформах
Інституту міжнародних відносин, висвітлення відповідної інформації викладачами на вступних лекціях та
семінарських заняттях. Студенти інформуються, зокрема, про специфіку змісту навчальної дисципліни, її модульні
складові й порядок проведення контролю за результатами кожного модулю, формати й параметри виконання
семестрових індивідуальних робіт, критерії та елементи їхнього оцінювання.
Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти
(за наявності)?
Зважаючи на те, що на момент підготовки звіту стандарт вищої освіти для спеціальності 293 «Міжнародне право»
відсутній, визначення порядку проведення й форм атестації базується на апробованих викладачами кафедри
підходах до поточного й підсумкового оцінювання знань студентів із врахуванням релевантних вимог законодавства
стосовно атестації здобувачів вищої освіти та включають в себе: складання комплексного кваліфікаційного іспиту з
європейського бізнесового права, кваліфікаційного іспиту «Теорія та практика перекладу» та публічного захисту
кваліфікаційної магістерської роботи.
Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?
Процедуру проведення контрольних заходів врегульовано Положенням про організацію освітнього процесу у
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка від 31 серпня 2018 року (режим доступу:
http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/Organization-of-the-educational-process.pdf). Водночас результати навчання за
конкретними освітніми компонентами, порядок організації й форми оцінювання студентів конкретизуються у
відповідних робочих програмах, електронні примірники яких розміщуються на офіційному сайті (режим доступу:
http://www.iir.edu.ua/education/edu_progs/) та порталі дистанційного навчання (режим доступу: https://elearning.iir.edu.ua/) Інституту міжнародних відносин. Крім цього, на початку кожного навчального року до відома
студентів доводиться затверджений проректором з науково-педагогічної роботи Київського національного
університету імені Тараса Шевченка графік навчального процесу Інституту міжнародних відносин, яким
визначаються строки проведення теоретичного навчання, екзаменаційних сесій, комплексних кваліфікаційних
іспитів та захистів кваліфікаційних робіт (режим доступу:
http://www.iir.edu.ua/uploads/files/Doc/rozklad2013_2014/graf.pdf).
Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних
процедур на ОП
Забезпечення об’єктивності науково-педагогічних працівників, залучених до оцінювання, забезпечується шляхом
ознайомлення останніх з актуальними методами проведення іспитів та тестування, що серед іншого підкріплюється
можливістю отримання підтримки задля розвитку індивідуальних навичок у відповідній сфері. Крім цього,
об’єктивності процесу сприяє проведення оцінювання здобувачів освіти комісією викладачів, які завчасно
визначаються кафедрою; наявність механізмів попередження й реагування на виникнення конфлікту інтересів
(виключення з екзаменаційної комісії відповідних викладачів); попереднє оприлюднення уніфікованих критеріїв
оцінювання письмових робіт студентів; збереження протягом встановлених термінів чітких і достовірних записів
процедур та рішень з оцінювання (залікові, екзаменаційні відомості, протоколи засідань комісій), а також робіт
здобувачів освіти (упродовж семестру) тощо. Практика проведення підсумкового оцінювання свідчить про те, що
наявні підходи до організації відповідного процесу мінімізують будь-які прояви упередженості науковопедагогічних працівників й загалом позитивно оцінюються здобувачами освіти.
Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів?
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП
Порядок повторного проходження семестрових контрольних заходів визначено у пункті 7.3. Положення про
організацію освітнього процесу в Університеті.
Повторне складання семестрового контролю може відбуватися у випадках отримання незадовільних оцінок
(підпункт 7.3.1. Положення) та порушення процедури оцінювання (підпункт 7.3.2).
Здобувачу освіти, що одержав під час семестрового контролю (СК) не більше двох незадовільних оцінок,
дозволяється ліквідувати академзаборгованість до початку наступного семестру. Повторне складання іспитів
допускається не більше двох разів із кожної дисципліни: один раз – викладачу, другий – комісії, яка створюється
Директором Інституту. До складу такої комісії викладача, який приймав іспит (виставляв залік) зазвичай не
включають.
У разі поважної і документально підтвердженої причини затверджується індивідуальний графік для складання СК
(підпункт 7.3.3).
Незважаючи на загалом успішні показники навчання студентів, у межах освітньої програми траплялися поодинокі
випадки повторного проходження контрольних заходів (складання іспитів та заліків) з навчальних дисциплін.
Так, наприклад, у 2016/2017 н.р. двоє студентів не складали залік з першої спроби й направлялися на
перескладання; у 2017/2018 н.р. студентка не завершила написання кваліфікаційної магістерської роботи, тому була
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допущена до захисту тільки на наступний навчальний рік.
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 поточних, семестрових та підсумкових контрольних
заходів визначено у пункті 7.2. Положення про організацію освітнього процесу в Університеті та Положенням про
порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії в Університеті:
http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Polojennya%20pro%20DEK.doc.
Поточний контроль (підпункт 7.2.1). Після оголошення результатів здобувач може звернутися до оцінювача щодо
отриманої оцінки. Рішення приймає оцінювач.
Семестровий контроль у формі заліку або іспиту (підпункт 7.2.2). У випадку незгоди здобувач може звернутися до
оцінювача у день оголошення. Рішення приймає оцінювач. Здобувач може звернутися до директора Інституту.
Семестровий контроль у формі диференційованого заліку (захист практики або курсової роботи; підпункт 7.2.3).
Здобувач у день оголошення може звернутися до комісії, яка проводила оцінювання, з незгодою. Рішення приймає
комісія. Якщо мало місце порушення процедури захисту, за розпорядженням ректора (проректора) Університету
проводиться новий захист з іншим складом комісії.
Підсумкова атестація здобувачів освіти (підпункт 7.2.4). За незгоди з оцінкою за кваліфікаційний іспит і/або захист
кваліфікаційної/дипломної роботи здобувач має право до 12 год. наступного дня після іспиту подати апеляцію на
ім'я ректора, яким створюється комісія для її розгляду протягом 3 днів після подання.
За період існування освітньої програми оскаржень здобувачами освіти процедури проведення та результатів
контрольних заходів зафіксовано не було.
Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?
Політика, стандарти та процедури дотримання академічної доброчесності в Університеті загалом та Інституті
зокрема ґрунтуються на положеннях Конституції України, законів України «Про освіту», «Про вищу освіту» та
містяться в:
Статуті Київського національного університету імені Тараса Шевченка (режим доступу:
http://www.univ.kiev.ua/pdfs/statut/statut-22-02-17.pdf);
Положенні про організацію освітнього процесу в Університеті;
Етичному кодексі університетської спільноти (режим доступу: http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/ethicalcode/Ethical-code-of-the-university-community.pdf);
Етичному кодексі Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
(режим доступу: http://www.iir.edu.ua/students/integrity/).
Кодексами та Положенням визначено види і форми порушень академічної доброчесності, шляхи запобігання,
форми та механізми застосування відповідальності за порушення академічної доброчесності. З метою моніторингу
дотримання академічної доброчесності членами академічної спільноти створено Етичну комісію Інституту та
Комісію з питань етики Університету.
Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням
академічної доброчесності?
З метою забезпечення дотримання академічної доброчесності здійснюється інформування здобувачів освіти щодо
неприпустимості її порушень під час реалізації освітнього процесу (консультації та роз’яснювальні бесіди);
проведення диференційованого поточного та підсумкового контролю результатів навчання з використанням форм
самостійної роботи; надання студентам методичних рекомендацій щодо написання курсових та наукових робіт з
дотриманням принципів академічної доброчесності; первинна перевірка курсових та наукових робіт здобувачів
освіти безпосередньо керівником; рецензування курсових та наукових робіт; перевірка магістерських робіт
цифровими системами виявлення плагіату
(http://www.iir.edu.ua/uploads/files/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%90%D0
%BD%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82.pdf)
Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?
З метою ознайомлення з принципами академічної доброчесності, відповідальності за її порушення, правилами
виконання наукових робіт, правилами цитування та оформлення посилань здобувачам освіти надається доступ до
Етичних кодексів Інституту та Університету, відповідних методичних рекомендацій.
Науково-педагогічні працівники кафедри порівняльного і європейського права, зокрема, та інших кафедр Інституту,
які здійснюють забезпечення реалізації ОП, власним прикладом та просвітницькою діяльністю (індивідуальні та
колективні консультації, виховна робота тощо) сприяють формуванню у здобувачів освіти негативного сприйняття
практики недобросовісного запозичення чужих ідей, думок, текстів у навчальній та науковій діяльності,
неприйнятності й недопустимості цього явища, усвідомлення наслідків такого запозичення.
Здобувачами у межах навчальних дисциплін здійснюється написання есе, тез наукових доповідей та наукових
статей, покликаних розкрити творчий та науковий потенціал студентів, навчити їх відповідно до вимог академічної
доброчесності незалежно та самостійно продукувати, оформлювати та поширювати оригінальні наукові ідеї.
Інститут є партнером Проекту сприяння Академічній доброчесності в Україні (SAIUP), який реалізується
Американськими радами з міжнародної освіти за підтримки Міністерства освіти і науки України та Посольства США
в Україні. http://www.iir.edu.ua/education/academic_integrity/
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Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП
Форми академічної відповідальності здобувачів освіти та науково-педагогічних працівників за порушення
академічної доброчесності визначено пунктами 9.8.3. та 10.7.3. Положення про організацію освітнього процесу, а
також Етичним кодексом Інституту.
Так, за порушення академічної доброчесності здобувачі можуть бути притягнені до академічної відповідальності:
повторного проходження оцінювання (контрольної роботи, іспиту, заліку тощо); захисту здобувачем освіти
письмової роботи, яка розглядається викладачем як куплений продукт іншої особи, з метою доведення власного
авторства; незадовільної оцінки за результатами підсумкової форми контролю; повторного проходження
відповідного освітнього компонента ОП; відрахування з Інституту.
За порушення академічної доброчесності науково-педагогічні працівники можуть бути притягнені до академічної
відповідальності: оголошення догани; відмови у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання;
позбавлення ступеня чи вченого звання; позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи
займати посади; відмови від продовження контракту із працівником.
На Етичну комісію ІМВ та Комісію з етики Університету, покладено повноваження розслідування, підтвердження чи
спростування факту порушення членом академічної спільноти академічної доброчесності, а також визначення
відповідальності за конкретні порушення.
Наразі випадків порушення академічної доброчесності здобувачами освіти в межах ОП зафіксовано не було.

6. Людські ресурси
Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх
професіоналізму?
Порядок проведення конкурсного відбору викладачів регламентовано Порядком конкурсного відбору на посади
науково-педагогічних працівників у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
(http://senate.univ.kiev.ua/?p=184). Конкурсний відбір ґрунтується на засадах відкритості, гласності, рівності,
незалежності, неупередженості, законності, прийнятті об’єктивних та обґрунтованих рішень. Порядком конкурсного
відбору встановлені вимоги до претендентів щодо їх навчально-методичної та науково-дослідної діяльності.
Дотримання цих вимог показує академічну та професійну кваліфікацію викладачів. Конкурсний відбір проходять
викладачі, що мають повну вищу освіту, науковий ступінь або вчене звання, відповідний рівень професійної
підготовки, високі моральні та ділові якості. Викладачі залучаються до викладання певних навчальних дисциплін
ОП відповідно до сфери своїх наукових інтересів, проведених досліджень, напрацьованого наукового доробку, а
також ступеня їх професійної активності. Для обіймання відповідної посади викладачі проводять відкриту лекцію
або семінарське заняття, підтверджують свою професійну та академічну доброчесність, укладають трудові
контракти. Інформація про оголошення конкурсного відбору розміщується на сайті Вченої Ради Університету
(http://senate.univ.kiev.ua/?cat=9), а також публікується у газеті «Сучасна освіта України».
Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до
організації та реалізації освітнього процесу
Університет та Інститут допомагає студентам ЗВО у пошуку роботи, враховуючи відсутність у них практичного
досвіду та професійних навичок. Залучення роботодавців до освітнього процесу проводиться насамперед у формі
організації виробничої практики для здобувачів освіти на певних державних та приватних підприємствах. В
Інституті функціонує Центр Кар’єри, що проводить дослідження стану внутрішнього та міжнародного ринку праці,
організовує тренінги та майстер-класи, розміщує вакансії від роботодавців, з якими співпрацює, на своїх інтернетресурсах (http://www.iir.edu.ua/institute/career_employment_centre/ ). Щорічно Інститут, за сприянням Фонду
Розвитку ІМВ та Центру Кар’єри проводяться Дні кар’єри та ярмарки вакансій. ЗВО залучає роботодавців до
навчального процесу як при проведенні лекційних та семінарських занять, так і при роботі екзаменаційних
кваліфікаційних комісій шляхом організації погодинної оплати їх праці та за сумісництвом.
Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців
Представники роботодавців, експерти галузі та професіонали-практики залучені до навчального процесу як
зовнішні сумісники на умовах погодинної оплати праці, так і в якості коучів для проведення конкретних тренінгів,
майстер-класів, наукових семінарів.
Так, к.ю.н., Головний консультант відділу співробітництва Головного управління з питань зовнішньої політики
Офісу Президента України Святун О.В. залучений до викладання навчальних дисциплін у якості зовнішнього
сумісника – «Правове регулювання спільної торгівельної політики ЄС». Крім того, співробітники Інституту, що
забезпечують навчальний процес в рамках ОП, є практиками та представниками роботодавців. Так, д.ю.н., доц.
Виговський О.І. обіймає посаду адвоката в ЮФ «Ілляшев та Партнери» - «Міжнародне корпоративне та інвестиційне
право / International Corporate & Investment Law».
Смирнова К.В. має допуск до організації проведення заходів підвищення кваліфікації адвокатів (Рішення Експертної
ради з питань акредитації та сертифікації Нац.асоціації адвокатів України № 124).
Практики та експерти проводять майстер-класи та лекції для здобувачів освіти, наприклад, під керівництвом
Смирнової К.В. проведено: 8.10.2019 - лекція проф. Аугсбургського університету (ФРН) Штефана Лоренцмайєра;
26.03.2019 - лекція проф. Вестмінстерського Університету (Британія) Адама Лазовського; 21.11.2018 - зустріч із
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Суддею Верховного регіонального суду ФРН Уте Мокель. Професіонали залучаються викладачами для вирішення
практичних завдань під час аудиторного процесу в рамках кейс-стаді.
Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні
приклади такого сприяння
В Університеті створена та функціонує дієва система сприяння та професійного розвитку викладачів ЗВО.
Викладачі Інституту мають широкі можливості підвищувати професійну кваліфікацію та здійснювати свій науковий
розвиток в Інституті післядипломної освіти, університетах та інститутах як України, так і зарубіжних держав: так
к.ю.н., доц. Федорова А.Л. – у співпраці з МОН України, Міжнародною громадською
організацією «Універсальна екзаменаційна мережа» за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні пройшла
курс розробки контрольних заходів в рамках теми «Основи тестології та розробки тестових завдань» (2018-2019);
д.ю.н., проф. Смирнова К.В. – була запрошеним гостьовим лектором у Зеленогурському університеті, Польща (20182019).
Крім того, викладачі ОП беруть участь у якості запрошених суддів у Європейському раунді Міжнародних судових
дебатів з права СОТ (проф. Смирнова К.В.), (https://www.facebook.com/events/358908284714894). Університет та
Інститут сприяють професійному та науковому розвитку викладачів ОП, направляючи на стажування.
Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності
Університетом сформована ефективна система сприяння та заохочення професійного та науково-педагогічного
розвитку викладачів ОП. Такі працівники преміюються ЗВО за високі показники публікаційної активності, зокрема,
премії отримують викладачі, які мають наукові публікації в наукометричних базах Scopus або Web of Science. Також,
щорічно відбувається присвоєння почесного звання Університету «Кращий викладач року», яке у 2020 р. отримала
д.ю.н., проф. Смирнова К.В. Для врегулювання цього напряму розпорядженням ректора Університету створена
відповідна комісія (Розпорядження від 10.12.2018 р. «Про створення комісії з матеріального заохочення»
http://science.univ.kiev.ua/news/official/3247/). Крім матеріального заохочення та мотивації працівників,
Університет та Інститут проводять широкі заходи по стимулюванню та розвитку викладацької майстерності шляхом
підтримки публікацій у фахових виданнях Інституту та Університету, інших виданнях України та зарубіжних країн,
заохоченню здобуття наукових ступенів та вчених звань, організації та участі у міжнародних та національних
науково-практичних конференціях, організації тренінгів з освітнього менеджменту , науково-педагогічному
стажуванні за участі Інституту післядипломної освіти, а також сприяння підготовки та публікації колективних
наукових статей та монографій у вітчизняних та зарубіжних виданнях.
Університет бере участь у спільному проекті з British Council «Програма вдосконалення викладання у вищій освіті
України».

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?
Інститут володіє широкими фінансовими та матеріально-технічними ресурсами, бібліотекою спеціалізованої
літератури та джерел, якими користуються викладачі ОП та здобувачі освіти і що дозволяє на практиці забезпечити
високі результати навчання студентів дисциплінам ОП. Фінансування освітнього процесу забезпечується за рахунок
коштів фізичних та юридичних осіб. Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу, відкриття
освітньої програми зумовлюється результатами проведеного попереднього оцінювання економічної доцільності,
крім того, перед затвердженням та внесенням змін до ОП планово-фінансовим відділом бухгалтерії Університету
здійснюється економічне обґрунтування таких змін. Бібліотечні потужності Інституту дозволяють здобувачам освіти
користуватися доступом до повнотекстових ресурсів з питань європейського та міжнародного права англійською
мовою. Викладачі ОП надають можливість студентам ознайомлюватися та досліджувати англомовні підручники,
навчальні посібники, конспекти лекцій, авторами яких є як провідні дослідники європейського права, так і власне
викладачі ОП. Також науково-педагогічні працівники надають студентам усі необхідні матеріали англійською
мовою засобами електронного зв’язку. Також, здобувачі освіти мають можливість користуватися усією матеріальнотехнічною базою Освітньо-експертного центру порівняльного і європейського права Інституту, який створений та
забезпечується силами викладачів ОП.
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?
Як Університетом, так і Інститутом забезпечується доступ викладачів ОП та здобувачів вищої освіти до
інформаційних ресурсів та науково-технічної інфраструктури ЗВО, що допомагають удосконалити начальні та
професійні навички учасників освітнього процесу. Зокрема це використання потужностей Освітньо-експертного
центру порівняльного і європейського права Інституту, завдяки чому проводяться лекційні та практичні заняття
здобувачів освіти. Згідно наказів МОН України Університет отримав доступ до наукометричної бази даних Web of
Science (19.09.2017 р. № 1286), та до наукометричної бази даних Scopus (06.11.2018 р. № 1213). На сайті Наукової
бібліотеки Університету ім. М. Максимовича представлені ресурси відкритого доступу, наприклад, до журналів
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видавництва Wiley (https://www.onlinelibrary.wiley.com ). Для визначення ключових потреб та інтересів здобувачів
вищої освіти Гарантом ОП регулярно проводяться їх опитування та вживаються усі необхідні для їх забезпечення
заходи. В рамках Інституту функціонує студентський Open Space, де проводяться інтерактивні заходи, заходи
неформальної освіти, зустрічі з фахівцями, під час яких студенти та викладачі мають змогу обмінюватися думками,
досвідом, висловлювати свої потреби та виявляти інтереси.
Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?
В Університеті приділяється увага безпечності освітнього середовища для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти
ОП: активно діють Інститут психіатрії Університету, Університетська клініка, Психологічна служба Університету.
Велика увага приділяється Університетом організації безпечного освітнього середовища, особливо в умовах
карантину, введеного на території України у березні 2020 р. Наказом ректора №205-32 від 11 березня 2020 року про
режим роботи Університету у зв’язку з уведенням попереджувальних заходів на території України та м. Києва задля
унеможливлення поширення коронавірусної інфекції (http://www.univ.kiev.ua/news/10967) усі навчальні корпуси
Університету забезпечені необхідними засобами протидії поширенню COVID-19: на вході розміщені дезінфекційні
кабінки із сенсорним управлінням, здійснюється постійний температурний скринінг відвідувачів, регулярно
проводиться дезінфекція приміщень, корпуси забезпечені антисептичними засобами та проводиться контроль їх
користування. В цілому, матеріально-технічне освітнє середовище ЗВО відповідає усім нормативним вимогам та
повністю пристосоване до потреб здобувачів вищої освіти. Студенти регулярно проходять інструктаж з питань
охорони праці, безпеки та гігієни праці.
З метою більшої залученості здобувачів ОП до україномовного освітнього середовища, полегшення їхньої адаптації
та налагодження взаємних контактів в Інституті також відбуваються в студентському житті («Міс ІМВ», «Містер та
Міс Дипломат», «Веселка країн», «День кар’єри», «Благодійний бал ІМВ»).
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 та консультативну підтримку здобувачів вищої освіти ОП здійснюють як
окремі уповноважені особи, так і структурні підрозділи Університету та Інституту. Організаційну, інформаційну
підтримку здійснюють методисти спеціальності 293 «Міжнародне право» та студентський стіл Інституту, підрозділ
Інституту з організаційно-методичного забезпечення англомовних програм. Інформаційна підтримка здобувачів
освіти здійснюється через сайт Університету та англомовну версію сайту Інституту, соціальні мережі, зокрема
Facebook, Telegram. Консультативна підтримка регулярно здійснюється Гарантом ОП та викладачами ЗВО.
Відповідно до проведеного опитування, здобувачі вищої освіти оцінюють рівень освітньої, організаційної,
інформаційної, консультативної та соціальної підтримки як високий.
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)
Навчальні корпуси Університету та Інституту пристосовані для реалізації освітніх потреб осіб із особливими
освітніми потребами. Приміщення обладнані пандусами та ліфтами, що відповідають державним технічним
будівельним нормам України. Відповідно до проекту «Університет рівних можливостей» здійснюється поетапне
облаштування території Університету до потреб осіб з особливими вимогами. Зокрема, створені паркувальні місця
для осіб із обмеженими руховими можливостями у кількості 10% від загальної кількості місць для паркування. В
Інституті встановлені мнемосхеми корпуса для осіб із порушенням зору, на вказівних табличках також
використовуються мнемосхеми, поклеєні направляючі тактильні та контрастні стрічки для здобувачів освіти, які
погано бачать. Університет надає особам з особливими освітніми потребами можливість обирати форми навчання із
використанням необхідних технологій, впродовж всього навчання вони забезпечені підтримкою Університету для
реалізації їх прав на здобуття освіти, всебічного розвитку особистості, підвищення їх участі в житті спільноти ЗВО.
Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу?
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?
Статут Університету передбачає захист здобувачів освіти під час освітнього процесу від психічного та фізичного
насильства (http://univ.kiev.ua/pdfs/statut/statut-22-02-17.pdf ). Процедура врегулювання конфліктів міститься у
Етичному кодексі університетської спільноти (http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/ethical-code/Ethical-code-of-theuniversity-community.pdf ), Положенні про Постійну комісію Вченої ради з питань етики Київського національного
університету імені Тараса Шевченка (http://senate.univ.kiev.ua/?p=1073 ), Етичному кодексі Інституту
(http://www.iir.edu.ua/students/integrity/).
Студентська рада та профспілкова організація студентів та аспірантів Університету також являється одним із
важливих органів, що входять до механізму врегулювання конфліктів, пов’язаних із сексуальними домаганнями,
усіх форм дискримінації та проявами корупції у ЗВО.
У 2015 р. в Університеті розроблено та затверджено «Антикорупційну програму»
(http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/preventingcorruption/antykoruptsiyna_prohrama.pdf).
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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
Університетом розроблено та прийнято низку нормативних документів, що регулюють процедуру розробки,
затвердження, , регулярного перегляду та закриття освітніх програм. Усі документи розміщуються у відкритому
доступі на офіційних інтернет-сайтах ЗВО. До цих нормативних актів належать:
Положення про організацію освітнього процесу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка,
наказ Ректора від 31 серпня 2018 року за № 716-32 (http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Poloz_org_osv_proc-2018.pdf );
Положення про систему забезпечення якості освіти та освітнього процесу, затверджений Вченою радою
Університету (рішення від 26.06.2019 р. протокол № 16), наказ Ректора від 08 липня 2019 за № 603-32
(http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Polojennya%20QAS%202019.pdf );
наказ Ректора від 05.03.2018 року за № 158-32 «Про затвердження тимчасового порядку розроблення, розгляду і
затвердження освітніх (освітньо-професійних, освітньо-наукових) програм» (http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Porvadok
OP.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 науковопедагогічного працівника» (http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Nakaz Form Doc-729-32 ll-8-2017.pdf );
наказ Ректора «Про затвердження Тимчасового порядку розгляду пропозицій щодо внесення змін до описів
ступеневих освітніх програм» від 08.07.2019 року за № 601-32
(http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Tymchasovyi%20poryadok%20vnesennya%20zmin%20do%20OOP.pdf );
лист заступникам деканів факультетів/заступникам директорів інститутів з навчальної роботи, головам науковометодичних (навчально-методичних) комісій факультетів/інститутів від 19.02.2018 року за № 056/116 «Щодо
підготовки описів освітніх програм до затвердження» (http://nmc.univ.kiev.ua/docs/lvstosvitni%20programv.pdf ).
Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?
Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в Університеті для розробки ОП в Інституті
формується проектна робоча група з представників провідних науково-педагогічних кадрів, яку очолює гарант
програми. Далі, розроблена ОП затверджується рішенням Вченої Ради Університету і вводиться в дію наказом
ректора. На підставі ОП розробляється навчальний план, який визначає зміст навчання та регламентує організацію
освітнього процесу.
Робочі навчальні плани розробляються кафедрою. Робочі групи працюють під безпосереднім керівництвом гарантів
програми та завідувача кафедри, а координацію їхньої діяльності та контроль за виконанням вимог здійснюють
проректори з науково-педагогічної роботи. Відповідно до Положення внесення змін до ОП і прийняття рішення про
їх припинення здійснюються з дотриманням тих самих умов і в тому ж порядку, що й затвердження (п. 2.14.3).
Основними підставами для зміни та/або закриття ОП визначено наступні:
1) зміни у нормативних документах, які регулюють питання змісту освіти за відповідним рівнем і/або спеціальністю,
у тому числі прийняття нових освітніх і професійних стандартів;
2) результати моніторингу, якщо ними встановлено:
- невідповідність розрахованого навантаження реальному навантаженню здобувача на опанування програми у
цілому та/або вивчення навчальних дисциплін;
- недостатній рівень опанування програмних результатів навчання більшістю здобувачів;
- недостатню валідність результатів оцінювання;
- інші факти, які свідчать про недосягнення визначених ОП цілей або недотримання вимог стандартів забезпечення
якості;
3) перевищення витрат на реалізацію ОП над плановими показниками та/або суттєве зменшення надходжень на її
реалізацію, що унеможливлює її фінансування у повному обсязі;
4) результати моніторингу ринку праці, якими виявлено невідповідність ОП його потребам;
5) інші визначені законодавством України обставини.
Положенням визначено вимогу обговорення результатів локального моніторингу науково-методичною комісією
Інституту та Вченою радою Інституту ОП не менш ніж один раз на рік (п. 2.14.1).
Отже, зважаючи на вищевикладене, за умови наявності відповідних підстав, періодичність перегляду ОП можна
визначити не менше ніж 1 раз на рік.
Наразі, станом на дату заповнення відомостей самооцінювання ОП результати моніторингу не вказують на
наявність вище вказаних негативних факторів
Разом із тим, наприкінці 2019 року, проектна група після обговорення та погодження, яке відбувалось на засіданнях
та спільних нарадах, переглянула навчальний план ОП, зважаючи на динамічність розвитку ринку юридичних
послуг та появу нових напрямків правового регулювання.
Внаслідок перегляду були внесені зміни в опис ОП та у навчальний план, починаючи з вересня 2020 року. Зокрема,
було ухвалено рішення про формулювання переліку дисциплін вибіркових компонентів ОП, а саме про вибір між
блоком 1 «Корпоративне регулювання в ЄС» та блоком 2 «Регулювання торгівлі в Європі», а також вибір із
запропонованого переліку дисциплін 1, 2, 3.
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
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до уваги під час перегляду ОП
Здобувачі вищої освіти залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості
безпосередньо як здобувачі ОП та/або через представників органів студентського самоврядування. Останні
залучаються до здійснення локального моніторингу освітніх програм у співпраці з представниками профільних
кафедр відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу у Київському національному університеті
імені Тараса Шевченка» (п. 2.14.1). включаючи вдосконалення навчальних програм; матеріально-технічного
забезпечення освітнього процесу. Поряд з тим, кафедра порівняльного і європейського права проводить усні бесіди
та опитування серед здобувачів та випускників ОП в цілях моніторингу якості ОП та оновлення навчального плану.
Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення
якості ОП
Представники студентів в органах студентського самоврядування (Студпарламенту) мають можливість ініціювати
розгляд питань щодо забезпечення якості навчання, удосконалення освітнього процесу на засіданнях Вченої Ради,
Навчально-методичної Ради Університету (НМРУ): вносити пропозиції, знайомитися з матеріалами та документами,
брати участь у обговоренні питань забезпечення якості освіти.
Не менше 10% складу НМРУ складають представники із числа здобувачів освіти (згідно Наказу ректора «Про склад
НМРУ»). Здобувачі залучені до розробки системи та процедур внутрішнього забезпечення якості вищої освіти,
затвердження освітніх програм та навчальних планів також у роботі Вченої Ради. Студенти у складі Студпарламенту
(до 5 осіб) залучені до роботи НМРУ, беруть участь у роботі засідань, ініціюють розгляд питань, вносять пропозиції,
беруть участь в обговоренні питань формування системи забезпечення якості освіти. Підтвердженням участі є наказ
ректора про склад НМРУ http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Sklad%20NMR%20TSNUK%20(nakaz%20119432%2026_12_2018).PDF.
Склад Вченої ради Університету (http://senate.univ.kiev.ua/?p=8) та склад Вченої ради Інституту
(http://www.iir.edu.ua/science/academic_boardp_iir/) також свідчать про участь органів студ.самоврядування у
процесі внесення змін до ОП. Так, до складу Вченої ради Інституту включено голову Ради студентів та голову
Наукового товариства студентів та аспірантів Інституту, які мають право голосу під час вирішення питань щодо
перегляду та внесення змін до ОП та їх навчальних планів.
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
В Університеті передбачений механізм залучення роботодавців в процес моніторингу якості вищої освіти та
урегульований Положенням про Ради роботодавців (http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Poloz_RadRobotodavc_2020.pdf).
На рівні структурного підрозділу робота з роботодавцями налагоджена з на рівні Науково-методичної комісії ІМВ та
на рівні кафедр. Багато роботодавців є випускниками Інституту міжнародних відносин та кафедри порівняльного і
європейського права, зокрема, а деякі з них, навіть, є викладачами кафедри (напр., Попко В.В. - керуючий партнер
юридичної фірми «Брати Попко та Партнери»). Ці фактори позитивно впливають на процес комунікації між
Інститутом та роботодавцем та надають можливість заслуховувати та враховувати їх рекомендації щодо можливих
прогалин в освітньому процесі. Це все жваво обговорюється під час засідань кафедри та формулюються пропозиції
щодо покращення ОП.
Також роботодавці можуть ознайомитися з ОП на сайті Інституту, вони можуть вносити пропозиції щодо тематики
дипломних робіт, надавати бази практик для здобувачів освіти, рецензувати дипломні роботи (за наявністю ступеня
кандидата або доктора наук за відповідною спеціальністю).
Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій
працевлаштування випускників ОП
Кар’єрним розвитком випускника займаються такі підрозділи Інституту:
Центр кар'єри та працевлаштування:
http://www.iir.edu.ua/institute/career_employment_centre/
Фонд розвитку Інституту міжнародних відносин: http://iirfund.org/activities/.
Типовими місцями працевлаштування випускників ОП є органи державної влади та приватні компанії, юридичні
фірми та міжнародні й громадські організації, в тому числі випускники працюють за кордоном, а також працюють
юридичним представником інтересів клієнтів
Отримання інформації щодо кар’єрного шляху та працевлаштування випускників ОП здійснюється за рахунок
особистих комунікацій, а також за допомогою опитування (за бажанням).
Створено систему підтримки здобувачів освіти у працевлаштуванні та сприянні кар’єрному росту
(https://www.facebook.com/career.iir/notifications/).
В Інституті міжнародних відносин працює Центр кар'єри та працевлаштування
(http://www.iir.edu.ua/institute/career_employment_centre/; https://www.facebook.com/career.iir/notifications/), який
окремо займається розвитком кар’єри випускників, залучає потенційних роботодавців, проводить освітні заходи
задля підготовки випускників інституту до легшої інтеграції та орієнтації у сучасному ринку праці.
Один раз на рік цей підрозділ Центр кар’єри проводить Ярмарок з працевлаштування за участі авторитетних
вітчизняних та міжнародних фірм, організацій, державних установ.
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
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якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?
Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу є предметом моніторингу з боку уповноважених осіб
науково-методичної комісії Інституту. Робочі програм навчальних дисциплін постійно оновлюються та адаптуються
до нових потреб. Певні складнощі виникли під час переходу на дистанційну форму навчання, пов’язані, насамперед,
з комунікацією зі студентами та їх доступом до навчально-методичної літератури. Наразі всі вони вирішені. Був
прийнятий Порядок застосування електронних форм комунікації при запровадженні дистанційних форм навчання
(http://www.iir.edu.ua/education/docs/)
На навчальному порталі Інституту міжнародних відносин: https://e-learning.iir.edu.ua/ викладачами кафедри
розміщені всі необхідні матеріали: робочі програми навчальних дисциплін, електронні версії підручників,
презентації, посилання на всі необхідні джерела, якими можна користуватись як під час дистанційного навчання так
і в умовах звичного очного режиму. Кафедрою також ведеться Web-сторінка:
http://www.iir.edu.ua/education/international_law/comparative_law/, де розміщується вся актуальна інформація.
Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?
Акредитація ОП «European Business Law / Європейське бізнесове право» проводиться вперше. На удосконалення ОП
впливали також фактори успішного попереднього проведення акредитацій інших ОП в Університеті та Інституті.
Зокрема, був врахований досвід міжкафедральної співпраці, а також налагодження систем баз практик для
студентів.
Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього
забезпечення якості ОП?
Учасники академічної спільноти залучаються до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП шляхом участі в
обговореннях проблем та перспектив ОП на засіданнях кафедри, Вченої ради Інституту, різних конференціях та
семінарах.
Проф. кафедри Смирнова К.В. є Головою науково-методичної комісії ІМВ, що безпосередньо займається аналізом
якості робочих навчальних робочих програм та інших навчально-методичних і наукових матеріалів, які
забезпечують навчальний процес, – стосовно їх відповідності встановленим стандартам; вирішенням питань
впровадження сучасних інформаційних технологій у навчальний процес.
Представники кафедри порівняльного і європейського права залучені до розробки методичних вимог до розробки
ОП, розгляду та рекомендації програм навчальних курсів, експертизи навчальних курсів, схвалення до друку
підручників та інших навчальних матеріалів, надання рекомендацій щодо використання інноваційних технологій,
здійснюють взаємне рецензування навчально-методичних матеріалів, рецензування випускних кваліфікаційних
робіт, відвідування відкритих лекцій тощо.
Крім того, на постійній основі організовуються Науково-методичним Центром КНУ тренінги для гарантів,
адміністрації та НПП щодо питань забезпечення якості. На рівні ІМВ проводяться спільні наради, зустрічі, збори
Науково-методичної комісії ІМВ.
Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти
Опис структури внутрішньої системи забезпечення якості освіти в Університеті надано в розділі І.3 Положення про
систему забезпечення якості освіти та освітнього процесу в Київському національному університеті імені Тараса
Шевченка (Макет), затверджене наказом ректора від 8 липня 2019 за №603-32
(http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Polojennya%20QAS%202019.pdf).
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 Сектор
моніторингу якості освіти Науково-методичного центру організації навчального процесу 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 учасників освітнього процесу регулюються Статутом Університету
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(http://univ.kiev.ua/pdfs/statut/statut-22-02-17.pdf), Положенням про організацію освітнього процесу в КНУ
(http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/Organization-of-the-educational-process.pdf), Положенням про систему
забезпечення якості освіти та освітнього
процесу в КНУ (http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Polojennya%20QAS%202019.pdf), Етичним кодексом університетської
спільноти (http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/ethical-code/Ethical-code-of-the-university-community.pdf), що
оприлюднені на офіційному сайті КНУ, а також Етичним кодексом Інституту, що оприлюднений на офіційному
сайті Інституту (http://www.iir.edu.ua/students/integrity/).
Правила і процедури, що регулюють права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу, є чіткими та зрозумілими.
Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному вебсайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки
Інформація публікується на сайті Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені
Тараса Шевченка,
Кафедра порівняльного і європейського права
http://www.iir.edu.ua/education/international_law/comparative_law/courses/
http://www.iir.edu.ua/education/international_law/comparative_law/
http://www.iir.edu.ua/uploads/files/EAP%20European%20Business%20Law%202020-2021.pdf
Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)
Загальна інформація про ОП доступна за посиланням:
http://www.iir.edu.ua/education/english_masters_programs/european_business_law/
Опис ОП та робочі навчальні програми доступні за посиланням:
http://www.iir.edu.ua/education/edu_progs/
або
https://cloudsiiredu-my.sharepoint.com/personal/doc_clouds_iir_edu_ua/_layouts/15/ onedrive.aspx?
id=%2Fpersonal%2Fdoc%5Fclouds%5Fiir%5Fedu%5Fua%2FDocuments%2F%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97
%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%2F%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%20%D
0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%2F%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81
%D1%82%D1%80%2F%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%
B5%20%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0
%D0%B2%D0%BE&originalPath=aHR0cHM6Ly9jbG91ZHNpaXJlZHUtbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L2cvcGVyc29
uYWwvZG9jX2Nsb3Vkc19paXJfZWR1X3VhL0VpQUIzRXgtZHRkRGtCMDhPNHdXNGFZQlZ2ZmF2Mm9tQnhGX2c1THN
6M0Z4Q3c_cnRpbWU9MlpFcXRqaDUyRWc

11. Перспективи подальшого розвитку ОП
Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?
До позитивних рис ОП «European Business Law / Європейське бізнесове право» та, безумовно, її сильних сторін
належить:
- Унікальність змістовного наповнення ОП, що відображає світовий досвід викладання європейського права;
- практична спрямованість ОП, що дозволяє випускникам реалізувати набутті знання у різних сферах;
- Програма читається досвідченими фахівцями кафедри, що мають багаторічний викладацький та підприємницький
досвід – беруть або брали участь у реалізації європейських проектів та вільно володіють фаховою англійською мовою
(з кваліфікацією референт-перекладач);
- використання викладачами кафедри форм та методів навчання, що формують професійні якості майбутнього
юриста-міжнародника: розгляд гіпотетичних спорів у форматі moot court та case-study, симуляція парламентських
слухань, вирішення задач-казусів, презентація промов на задану проблематику, що розвиває навички ораторського
мистецтва та правової аргументації тощо;
- академічна активність студентів ОП (наприклад, успішна участь у навчальних судових дебатах національного та
міжнародного рівня, публікаційна активність);
- використання сучасних форм академічної мобільності
- залучення до аудиторних занять на ОП професіоналів-практиків та експертів галузі, зокрема у форматі майстеркласів;
- набуття унікальних навичок використання професійної термінології англійською мовою в процесі освітнього
процесу;
Серед слабких сторін ОП можна відмітити
- недостатнє використання студентами каналів академічної мобільності;
- недостатня системність проведення опитувань здобувачів вищої освіти ОП в рамках внутрішнього моніторингу
якості.
- Обмежений доступ до баз практик для іноземних студентів
Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує
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здійснити задля реалізації цих перспектив?
Популярність ОП «European Business Law / Європейське бізнесове право» серед вітчизняних та іноземних студентів
свідчить про ефективність програми, доцільність її існування та удосконалення у подальшому.
У продовж найближчих 3 років планується:
1) посилити рекламні кампанії задля розширення студентів для ОП та проведення рекламної компанії через
посольства України задля розширення географії залучення на ОП магістрантів не тільки з країн, що розвиваються, а
також з розвинутих.
2) Подальше удосконалення науково-методичного забезпечення ОП літературою англійською мовою та
удосконалення он-лайн доступу до новітніх джерел з бібліотечних баз зарубіжних університетів (за наявності
відповідного фінансування доступу до платних ресурсів);
3) Стимулювати студентів більш активно використовувати канали академічної мобільності;
4) Удосконалити систему постійних опитувань здобувачі вищої освіти ОП в рамках моніторингу якості ОП;
5) Забезпечити орієнтацію публікаційної активності викладачів ОП переважно на англомовні видання для
використання поточних публікацій у навчальному процесі.


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.
Інформація про КЕП
ПІБ: Бугров Володимир Анатолійович
Дата: 29.10.2020 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
Назва освітнього
компонента

Вид
компонента

Силабус або інші навчальнометодичні матеріали

Назва файла

Хеш файла

Економічне право
Європейського Союзу
/ EU Economic Law

навчальна
дисципліна

EU_Econom_Law__ Xo++IdtI7MmvZCVd
engl____new.pdf
0OUITjEm8V+IcXxt
6tCLCETMitc=

Виробнича
(переддипломна)
практика / Field
Practice (Pre-Diploma
Internship)

практика

Виробнича
GTdZOmZ22R9/MR
практика_англ..pd kRxKPQzpXvAi4J8
f
W2RRMkXfeGkLnI=

Практикум перекладу навчальна
/ Practice of Translation дисципліна
Українська мова /
Ukrainian Language

Практикум
ZLVlg6rRv8R11n4/o
перекладу_ЄБП.pdf 6dwbuvijM7fgG7854
KYykRj1II=

Виконання
підсумкова
магістерської роботи / атестація
Master Thesis

Метод_рекоменд_д J672j5C6xp7PN+9v
о_написання_дипл NpZaCfbpPw5scOrO
омних
Pt33Bvlhgh4=
робіт_англ.pdf

Правове регулювання
спільної торговельної
політики ЄС / Legal
regulation of the EU
Common Commercial
Policy

навчальна
дисципліна

Спільна
торгівельна
політики_Святун_
2020_Engl_скороче
на.pdf

Юридичний
документообіг та
практикум
користування
європейськими
базами даних / Legal
writing & practice on
European Databases

навчальна
дисципліна

legal
Wmo1BtZd6Pdw+U
Writing__engl_k_2 M4mo+Hg6x3j3Jim8
020.pdf
yqfCuuf9Z450s=

Правове регулювання
інтелектуальної
власності та інновацій
в бізнесі / Legal
Regulation of
Intellectual Property &
innovations in business

навчальна
дисципліна

Legal Regulation of xigPUsfwH9hwTdZ+
Intellectual Property 2KV9JbMJLB7wdqA
& innovations in
dtc4EWrv1KVY=
business EN.pdf

Фінансові інструменти навчальна
та банківське
дисципліна
регулювання в ЄС /
EU Banking & Financial
instruments
Європейське право
компаній / European
Company Law

навчальна
дисципліна

Міжнародне
навчальна
корпоративне та
дисципліна
інвестиційне право /
International Corporate
& Investment Law

Financial
Instruments and
Banking Regulation
in the
EU_Engl_скор.pdf

GFaSnNqM3NnuNa
QoKnRWCPDLv6F7
0rFjfiHbSurAIh8=

4agKGM2EQuKD5F
OegISrNXqVzkyUwP
NKgo7+9q9xj2I=

Syllabus_European 8wTwX4CCik4OKOR
Company
bX61OXqUZ5HUrUE
Law_Short_Engl.pdf HSKbCZFN6j0/I=
International
Corporate &
Investment
Law__Engl.pdf

Ro3triGByeNRBi6hc
Xn80uX9vrqM94Ilj0
9OdAi+5Fk=

Адвокатура та
юридична практика /
Advocacy & Legal
Practice

навчальна
дисципліна

Syllabus_Advocacy_ LRYARhUEZlyJD6o
SK__eng__ОК.pdf Vb7+va2ijbcEJV6wQ
911K2NzJAWw=

Правове регулювання
транзакцій та
міжнародна торгівля

навчальна
дисципліна

Syllabus_Business nAFNwV4/lqPzRdtw
Transactions_Short_ XmAR1PX8cI00NdC
Engl.pdf
fS3caM02ITHg=

Якщо освітній компонент
потребує спеціального
матеріально-технічного
та/або інформаційного
забезпечення, наведіть
відомості щодо нього*

товарами / Business
Transactions and
International Sale of
Goods
Трудове та соціальне
право ЄС / EU Labor &
Social Law

навчальна
дисципліна

EULabour & Social
Law_engl___short.
pdf

YhFcp0xugEigN2hN
z5XNc9iuhHpSa1Bw
56XTgvycufc=

Правове регулювання навчальна
державних закупівель дисципліна
та державної
допомоги в ЄС / Public
Procurement & State
Aid regulation in the
EU

Public__Procuremen kz+1bjzqYJFgA5OlTp
t__State
JTs8Hh2GfeNVNr5b
Aid___new__20.pdf
QonCL5DY4=

Методологія наукових навчальна
досліджень в галузі
дисципліна
європейського права /
Methodology of
European Law Research

Methodology__Busi gPVI176bx+COpo1h7
nessLaw_2020__Vly 0jevJ+DQ1YVCbhbL
alko__EN_k.pdf
nShuRUAAWA=

Антимонопольне
право ЄС / EU
Competition Law

навчальна
дисципліна

EU Competition
s/MzaWi46jK8k/Gbh
Law_syllabus_2020 l2MRlafO5v7hSbD9g
_Engl_short.pdf
ycwfx14ho=

Юридичний
практикум з
актуальних питань
права ЄС / Legal case
studies on current
issues of EU Law

навчальна
дисципліна

Syllabus_Case
5MY0jaV6L28NQ5r8
Studies on Current HB9I5x/7OCd3WG6
Issues of EU
Q7mGEmT8IOlE=
Law_Short_Engl.pdf

Порівняльне та
навчальна
міжнародне податкове дисципліна
право / Comparative
and International Tax
Law

Comparative and
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* 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
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Економічне
право
Європейського
Союзу / EU
Economic Law

К.ю.н. Влялько І. В.
має наукові публікації
з означеної тематики,
зокрема:
Влялько І. В.
Співавтор підручника
«Європейське право:
право Європейського
союзу»; кн. друга:
Матеріальне право,
розділ 1 та 7. – С. 7-35;
281-322 / авт. кол.; за
заг. ред. В.І.
Муравйова. – К.: Ін
Юре, 2015. – 456 с.
Collection of Syllabi for
Master Program (LLM)
“European Business

04480027,
виданий
15.12.2015

Law”. Scientific
supervising: Prof.
K.Smyrnova. Authors:
Prof. K. Smyrnova, PhD
O. Sviatun, PhD A.
Fedorova, PhD I.
Vlyalko. With the
support of the
Erasmus+ Programme
of the EU within the
Jean Monnet Centre of
Excellence Project
“Advancing European
Studies in Ukraine:
Interdisciplinary
Approach”. Kyiv, 2019.
- 68 p.
Право Європейського
Союзу. Підручник.
Муравйов В.І.,
Лисенко О.М.,
Смирнова К.В.
Влялько І.В. та інші
(всього 8 осіб). К.:
Юрінком Інтер, 2011.
– 704 с.
Влялько І. В.
Імплементація
положень Угоди про
асоціацію між
Україною та ЄС у
сфері державних
закупівель // Право
України. Юридичний
журнал. К. – 2015. –
№ 8. – С. 83 – 92.
Влялько І. В.
Актуальні аспекти
інтеграції України у
візовий простір ЄС;
співавтор колективної
монографії «Україна в
міжнародних
інтеграційних
процесах»; розділ 3.7.
– С. 447-461 / авт.
кол.; за ред. В.В.
Копійки. – К.: ВПЦ
«Київський
університет», 2015. –
575 с.
Влялько І. В.
Парадигми публічних
закупівель
(порівняльноправовий аспект).
Наукова стаття. – С.
478-502. Становлення
та розвиток науки
європейського права в
Україні. Liber
Amicorum до 70-річчя
проф. В. Муравйова:
монографія / за заг.
ред. К. Смирнової. –
Одеса: Фенікс, 2017. –
504 с.
Влялько І. В. Основи
сучасної методології
адаптації
законодавства
України до права
Євросоюзу. Наукова
стаття. – С. 260-270.
Пріоритетні напрями
досліджень розвитку
держави і права в
умовах
євроатлантичної
інтеграції України. З
нагоди 65-річчя проф.

І.Біласа: монографія/
за заг. ред. професора
Наталії Камінської. Київ - Дрогобич:
Посвіт, 2018. - 288 с.
Європейський бізнес:
збірник робочих
навчальних програм
курсів для
спеціалізованого
блоку магістерської
програми. За
редакцією проф.,
д.е.н. О.І.Шниркова.
Автори: О.І. Шнирков,
В. В. Батрименко, І. В.
Влялько,
Р.Д.Стаканов, Ю.Ю.
Хватов, С. А. Циганов,
О.А. Чугаєв,
Л.О.Шворак.
Видання: Інститут
міжнародних відносин
КНУ імені Тараса
Шевченка. Київ, 2020.
- 96 с.
Влялько І. В. брав
участь у 14
міжнародних та
вітчизняних науковопрактичних
конференціях, а
також, зокрема у
таких конференціях:
1. Окремі аспекти
проведення
експертизи на
відповідність
зобов’язанням
України у сфері
європейської
інтеграції та праву
Євросоюзу. //
Матеріали
Міжнародної науковопрактичної
конференції
"Розвиток науки і
практики
міжнародного права",
присвяченій 25-річчю
УАМП, та щорічних
міжнародно-правових
читаннях,
присвячених пам’яті
Олександра
Задорожнього, 22
червня 2018 року. –
К., 2018. – с. 64-67
2. Міжнародній
науково-практичній
конференція
«Еволюція
Європейського Союзу:
основні виклики
сучасності та
перспективи»,
присвячена 10-річчю
вступу в силу
Лісабонських
договорів ЄС. Київ, 3
грудня 2019 р.
Влялько І. В. брав
участь як суддя на
Усному раунді І
National Moot Court
Competition on EU Law
21 вересня 2018 року
на базі Інституту

міжнародних відносин
27-28.03.2020
відбувся 1й тур, 15
жовтня 2й тур II
National Moot Court
Competition on EU Law
– Другий
всеукраїнський
конкурс по праву ЄС.
Організатор заходу –
проф. Смирнова К.В.,
доц. Влялько І.В. та ін.
З квітня 2017 р.
залучений як експерт
з питань секторальної
політики ЄС
«Підтримка
впровадження Угоди
про асоціацію між
Україною та ЄС»
(Association4U) для
надання консультацій
щодо моніторингу
євро-інтеграційних
процесів у СКМУ.
З листопада 2019 р.
залучений як експерт
з питань права ЄС для
надання консультацій
щодо моніторингу
євроінтеграційних
процесів в Урядовому
офісі координації
європейської та
євроатлантичної
інтеграції.
183810

Смирнова
Ксенія
Володимирів
на

професор,
Основне
місце
роботи

Інститут
міжнародних
відносин

Диплом
магістра,
Київський
національний
університет
імені Тараса
Шевченка,
Інститут
міжнародних
відносин, рік
закінчення:
2002,
спеціальність:
030402
Міжнародне
право, Диплом
доктора наук
ДД 005096,
виданий
15.12.2015,
Диплом
кандидата наук
ДK 033609,
виданий
13.04.2006,
Атестат
доцента 12ДЦ
025835,
виданий
01.07.2011,
Атестат
професора AП
000752,
виданий
05.03.2019
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Антимонополь
Смирнова К.В. має
не право ЄС /
більше 80 наукових
EU Competition публікацій,
Law
присвячених
конкуренційному
праву, зокрема:
- Смирнова К.В.
Екстериторіальна дія
права Європейського
Союзу: досвід для
України // Право
України. – 2014. - №4.
– С.153-159.
- Смирнова К.В.
Феномен міжнародноправового
регулювання
державної допомоги
на прикладі права
СОТ та права
Європейського Союзу
// Український
часопис міжнародного
права. – 2018. - №2. –
С.29-35
- Смирнова К.В.
Правове регулювання
зловживання
домінуючим
становищем в
Європейському Союзі
// Вісник КНУ. Серія
Міжнародні
відносини.
1/2(47/48)/2017, с. 5055.
- Смирнова К.В.
Поняття державної
допомоги та її роль у
правовому
конкурентному
середовищі //
Науковий вісник

Ужгородського
національного
університету. Серія
Право. – 2017. Випуск 44. Том 2. – С.
155-159
- Smyrnova K.
Transformation of
Litigation in
Competition Cases Due
to the New Era of
Digitalization \ The
Law of new
technologies in the
International
Dimension. –
Regensburg, 2017. - p.
101-122.
- Smyrnova K. Modele
regulacji prawnej
konkurencji oraz
międzynarodowe formy
prawne realizacji
polityki konkurencji //
internetowy Kwartalnik
Antymonopolowy i
Regulacyjny 2017, nr
5(6) – P. 74-82
Smyrnova Kseniia,
Korynevych Anton The
Antitrust Treatment of
Electricity Market of
Ukraine: Conundrum
with the Concept of
Collective Dominance
and EU Experience //
Baltic Journal of
Economic Studies
(WoS), Vol. 4 No 1 –
2018. – P. 319-327.
Smyrnova K.
Transformation of
litigation in
Competition cases due
to the new era of
digitalization // The
Law of new
technologies in the
International
dimension, eds.
R.Arnold. –
Regensburg: University
Regensburg, 2017. – P.
101-123. (колективна
монографія)
Смирнова К.В.
Імплементація
положень про
конкуренцію в Угоді
про асоціацію між
Україною та
Європейським
Союзом /
К.В.Смирнова //
Право України. 2015.
№8. С.75-82
Смирнова К.В.
Реформування
законодавства
України про
конкуренцію як
ключовий елемент
запровадження зони
вільної торгівлі між
Україною та
Європейським
Союзом // Право
України. 2016. №4. C.
46-55.
У 2015 р. проф.

Смирновою К.В. була
захищена перша і
поки що єдина
дисертація в Україні
на здобуття наукового
ступеня доктора
юридичних наук за
спеціальністю
міжнародне право на
тему «Правовий
порядок конкуренції в
Європейському Союзі
(новітні тенденції
розвитку)».
Крім того, проф.
Смирнова К.В. є
автором єдиної в
Україні монографії з
питань
антимонопольного
права «Правове
регулювання
конкуренції в
Європейському Союзі:
теорія і практика», в
якій досліджується в
порівняльноправовому аналізі
право конкуренції
України, ЄС та інших
юрисдикцій.
Смирнова К.В.
Правове регулювання
конкуренції в
Європейському Союзі:
теорія і практика :
монографія / К.В.
Смирнова. – Одеса :
Фенікс, 2015. – 432 с.
Смирнова К.В. є
членом
всеукраїнських
асоціації, зокрема
Української асоціації
міжнародного права,
Української асоціації
порівняльного
правознавства,
Української асоціації
європейського права.
з 2011: член
редакційної колегії
юридичного журналу
«Право України»
з 2012: віце-президент
ГО «Українська
асоціація
європейського права»
З 2017: член Науковоекспертної ради
Антимонопольного
комітету України
З 2019: керівник
науково-експертного
Центру порівняльного
і європейського права
Інституту
міжнародних відносин
Київського
національного
університету
ім.Т.Шевченка
З 2019р.: голова секції
Право у Центрі
досконалості Жана
Моне №611625-EPP-12019-1-UA-EPPJMOCoE
«Поглиблений

розвиток
європейських студій в
Україні:
міждисциплінарний
підхід»
Смирнова К.В.
брала участь в
міжнародних науковопрактичних
конференціях,
присвячених тематиці
міжнародного права,
порівняльного
правознавства,
зокрема:
- 1) Інформаційний
захід комітету з
питань права
Німецько-української
промисловоторговельної палати
на тему «Актуальні
зміни та судова
практика в сфері
антимонопольного
права» (м. Київ, 10
жовтня 2017 р.). Назва
доповіді: Наслідки
Угоди про асоціацію
між Україною та ЄС та
реформування
конкуренцйного
законодавства
України.
Впровадження
державної допомоги в
Україні.
- Міжнародна наукова
конференція «Право
Європейського Союзу
у рішеннях
Конституційних та
Адміністративних
судів держав-членів та
інших органів
публічної
адміністрації» (м.
Краков, Польща, 18-19
жовтня 2017 р.). Назва
доповіді:
«Європеїзація»
законодавства
України про
конкуренцію:
результати та
перспективи. Тези
опубліковано.
- Міжнародна
науково-практична
конференція “EU’s
Common Values and
General Principles of
EU law in EU External
Agreements” (м. Київ,
16-17 квітня 2018 р.).
Назва доповіді:
«Conundrum of
implementation of free
competition as a
principle of free market
economy in EU AAs
with Ukraine, Moldova
& Georgia». За
результатами буде
видаватися
колективна
монографія у виданні
країн-членів ЄС.
- Міжнародна
конференція

«Імплементація Угоди
про асоціацію між
Україною та ЄС:
публічно правові та
приватноправові
аспекти» (м. Львів, 20
квітня 2018 р.). Назва
доповіді:
«Імплементація
правил конкуренції
ЄС в Україні».
5.Міжнародна
науково-практична
конференція
присвячена 25-річчю
УАМП «Розвиток
науки і практики
міжнародного права»
(м. Київ, 22 червня
2018 р.). Назва
доповіді: «Концепції
взаємодії та
зближення
європейського права і
порівняльного
правознавства».
Смирнова К.В. є
організатором та
співорганізатором
наукових заходів, на
які запрошуються
здобувачі вищої
освіти, зокрема:
1) МІЖНАРОДНА
НАУКОВОПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ
«ЕВОЛЮЦІЯ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО
СОЮЗУ:
ОСНОВНІ ВИКЛИКИ
СУЧАСНОСТІ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ»
(м.Київ, 3 грудня
2019)
2) Міжнародна
науково-практична
конференція
“Застосування
практики Суду ЄС у
правовому порядку
України” (м.Київ, 24
січня 2020р.)
3) Правові
практикуми щодо
функціонування Суду
ЄС для адвокатів (6
липня 2019р., 25
вересня 2019р., 14
лютого 2020р.)
Смирнова К.В.
виступала офіційним
опонентом на
захистах дисертацій з
тематики
європейського права:
1) Чуєнко Валентини
Іванівни на тему
«Правове
регулювання статусу
біженців в
Європейському Союзі:
сучасний стан і
перспективи
розвитку», подану на
здобуття
вченого ступеня
кандидата
юридичних наук за

спеціальністю
12.00.11 – міжнародне
право (28.02.2019);
2) Кузьми Вікторії
Юріївни на тему
«Міжнародно-правові
аспекти
співробітництва Ради
Європи з
Європейським
Союзом», подану на
здобуття наукового
ступеня кандидата
юридичних наук за
спеціальністю
12.00.11- міжнародне
право (16.11.2018);
3) Яновської Інни
Павлівни
«ІНТЕГРАЦІЙНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ
РИНКУ ЦІННИХ
ПАПЕРІВ У ПРАВІ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО
СОЮЗУ», подану до
захисту на здобуття
наукового ступеня
кандидата юридичних
наук за спеціальністю
12.00.11 – міжнародне
право (26.04.2014);
4) Давиденка
Олександра Ігоровича
на тему «Правові
аспекти становлення
та розвитку
Європейської служби
зовнішньої
діяльності», подану на
здобуття наукового
ступеня кандидата
юридичних наук за
спеціальністю 12.00.11
– міжнародне право
(15.04.2015)
Смирнова К.В. є
науковим керівником
аспірантів кафедри:
Мартинюк Б.В. (тема:
Правове регулювання
цифрового ринку ЄС);
Резнічук М.С.
(Міжнародноправовий механізм
функціонування зони
вільної торгівлі в
рамках Угоди про
асоціацію між
Україною та ЄС);
Веселовський Б. (тема:
Правове регулювання
послуг загального
економічного інтересу
в рамках державної
допомоги в ЄС).
З 2018 р. є ініціатором
та організатором
Всеукраїнських
студентський судових
змагань (moot court) з
права ЄС.
Смирнова К.В у
2016-2019 рр була
членом проекту ЄС
«Підтримка
впровадження Угоди
про асоціацію між

Україною та
Європейським
Союзом» й
консультувала
Урядовий офіс з
координації
європейської та
євроатлантичної
інтеграції КМУ.
У період 2014-2017
Смирнова К.В. була
членом Громадської
ради при
Антимонопольному
комітеті України.
З 2014 р. Смирнова
К.В. є членом
Міжнародного
академічного
співтовариства з
конкурентного права
(ASCOLA).
У листопаді 2017 р.
Смирнова К.В.
отримала Сертифікат
про допуск до
організації та/або
проведення заходів
підвищення
кваліфікації адвокатів
(Рішення Експертної
ради з питань
акредитації та
сертифікації
Національної
асоціації адвокатів
України № 124 від
23.10.2017 р.).
358886

Козьяков
Сергій
Юрійович

доцент,
Основне
місце
роботи

Інститут
міжнародних
відносин

Диплом
кандидата наук
ЮP 003472,
виданий
28.10.1987,
Атестат
доцента ДЦ
АР001899,
виданий
05.06.1995
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Адвокатура та
юридична
практика /
Advocacy &
Legal Practice

Доцент Козьяков С.Ю.
є автором наукових і
науково-експертних
публікацій, зокрема,
Козьяков С.Ю. Legal
Practitioner In
Contemporary
International Law: New
Opportunities / С.Ю.
Козьяков, А.Л.
Гладштейн //
Актуальні проблеми
міжнародних відносин
: збірник наукових
праць / Київ. нац. ун-т
ім. Тараса Шевченка,
Ін-т міжнар. відносин.
– Київ, 2012. – Вип.
111, (ч. 1). – С. 189-193;
в тому числі в
закордонних
виданнях:
Trade and Customs
Ukraine 2015 /
Козьяков Сергій
Юрійович / Getting
the Deal Through
"Trade and Customs". 2015. - C. 88-95.
В 1990-2014 роках
брав участь у розробці
багатьох проектів
законів України. З
2005 року як член
Національної комісії
із зміцнення
демократії та
утвердження
верховенства права
працював над
проектом Концепції

удосконалення
судового устрою та
забезпечення
справедливого
судочинства в Україні
відповідно до
європейських
стандартів, проектами
законів України "Про
адвокатуру і
адвокатську
діяльність".
У 2014-2019 роках
Сергій Козьяков
виконував
повноваження Голови
Вищої кваліфікаційної
комісії суддів України
(ВККСУ).
Неодноразово брав
участь як експерт з
українського
законодавства і
міжнародного права у
вирішенні судових
спорів в іноземних і
міжнародних судах, а
також міжнародних
комерційних
арбітражах.
В 2014-2019 роках
Сергій Козьяков в
якості члена Комісії з
питань судової
реформи з метою
забезпечення
реалізації судової
реформи брав участь у
розробці проекту
указу Президента Про
Стратегію
реформування
судоустрою,
судочинства та
суміжних правових
інститутів на 20152020 роки» та
проектів законів:
«Про забезпечення
права на
справедливий суд»,
«Про судоустрій і
статус суддів», «Про
Вищу раду
правосуддя», «Про
виконавче
провадження», Про
органи та осіб, які
здійснюють
примусове виконання
судових рішень і
рішень інших органів,
Про господарський
процесуальний кодекс
України Про
цивільний
процесуальний кодекс
України, Про кодекс
адміністративного
судочинства України,
Про Вищий
антикорупційний суд,
Про адвокатуру та
адвокатську
діяльність.
Неодноразово
визнавався одним із
кращих юристів
України
авторитетними
міжнародними

виданнями: Chambers
GLOBAL, Chambers
EUROPE, The PLC
WHICH LAWYER
Yearbook, The
International Who`s
Who of Business
Lawyers, «Best Lawyers
International»,
“Ukrainian Law Firm”
(a Handbook for foreign
clients),
«Юридические
фирмы Украины»,
«Юристы Украины.
Выбор клиента».
У 2018 р. портал
«Деловая столица»
включив Сергія
Козьякова до списку
20 найвпливовіших
юристів України. В
2019 році Сергій
Козьяков увійшов до
списку газети
«Юридическая
практика» як один з
10 найбільш діяльних
юристів року.
У грудні 2019 року
Сергій Козьяков
повернувся до
приватної юридичної
практики.
358503

Костюченко доцент,
Ярослав
Сумісництв
Миколайови о
ч

Інститут
міжнародних
відносин

Диплом
магістра,
Київський
національний
університет
імені Тараса
Шевченка, рік
закінчення:
2007,
спеціальність:
030402
Мiжнародне
право, Диплом
кандидата наук
ДK 061749,
виданий
06.10.2010

5

Фінансові
інструменти та
банківське
регулювання в
ЄС / EU
Banking &
Financial
instruments

Костюченко має
більше 50 наукових
публікацій,
присвячених праву
Європейського Союзу,
зокрема:
Індивідуальні
монографії:
1. Костюченко Я.М.
Правове регулювання
співробітництва
України та
Європейського Союзу.
Київ: LAT&K, 2011. 205
с.
2. Костюченко Я.М.
Правове регулювання
відносин асоціації між
Україною та
Європейським
Союзом. Київ: ВПЦ
«Київський
університет», 2019.
447 с.
Розділи у колективних
монографіях:
1. Костюченко Я.М.
Організаційно-правові
механізми реалізації
угоди про асоціацію
між Україною та
Європейським
Союзом. Становлення
та розвиток науки
європейського права в
Україні. Liber
Amicorum до 70-річчя
проф. В.Муравйова:
монограф. Одеса:
Фенікс, 2017. С. 232240.
2. Kostyuchenko Y.
Some reflections on
labor & migration issues
in the EU- Ukraine
Association Agreement.

Generosos Animos
Labor Nutrit.
Wydawnictwo Adam
Marszalek. 2019. P.133142.
3. Костюченко Я.М.
Правове регулювання
інвестиційної
діяльності в Угоді про
асоціацію між
Україною та ЄС.
Legislation of EU
Countries: History,
Shortcomings and
Prospects for the
Development /
European Universoty
Viadrina Frankfurt
(Oder). 2019. P. 109125.
Статті у наукових
фахових виданнях
України:
1. Костюченко Я.М.
Принцип політичної
асоціації та
економічної інтеграції
у двосторонніх
відносинах України з
Європейським
Союзом. Актуальні
проблеми
міжнародних
відносин: зб. наук.
праць. 2013. Вип. 115.
Ч. ІІ. С. 86-90.
2. Костюченко Я.М.
Правова природа
асоціації в практиці
Європейського Союзу.
Право України. 2013.
№ 7. С. 225-255.
3. Костюченко Я.М.
Правозахисні
механізми у
двосторонніх
відносинах України з
Європейським
Союзом. Актуальні
проблеми
міжнародних
відносин. 2013. Вип.
117 (1). С. 99-104
4. Костюченко Я.
Правила походження
товарів у торгівлі між
Україною та ЄС.
Журнал
порівняльного і
європейського права.
2018. № 8 (1). С. 2-22.
5. Костюченко Я.М.
Правове забезпечення
торгівлі між Україною
та європейськими
країнами.
Прикарпатський
юридичний вісник.
2019. Вип. 1 (26). С.
221-225.
6. Kostyuchenko Y.
Towards effective
implementation of the
EU – Ukraine
association agreement:
Ukrainian Perspectives.
Evropsky politicky a
pravni diskurz. 2016.
Vol. 3. Issue 2. P. 38-45.
Kostyuchenko Y. Paths
of legal perspective of

358237

Гон
Олександр
Мойсейович

Професор,
Основне
місце
роботи

Інститут
міжнародних
відносин

Диплом
доктора наук
ДД 007463,
виданий
16.05.2018,
Диплом
кандидата наук
KH 008150,
виданий
06.06.1996,
Атестат
доцента ДЦ
002133,
виданий
20.04.2001
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Практикум
перекладу /
Practice of
Translation
Українська
мова /
Ukrainian
Language

the soft law concept
within international
and European Union
Law (co-authored:
Smyrnova K.,
Korynevych A.,
Berezovska I., Fedorova
A.). Herald National
Academy of Managerial
Staff of Culture and
Arts. 2018. № 2 (2). P.
201-206. (Web of
Science)
Монографії
Свінберн у
поетичному контексті
«кінця століття». Київ
: Ін-т л-ри ім. Т. Г.
Шевченка., 1996, 180
с.
Парадигматика
ліричного й епічного в
«Кантос» Езри
Паунда. Дніпро :
Акцент, 2017, 428 с.
Статті
Собори та соборні
лейтмотиви в
«Кантос» Паунда.
Література на полі
медій. Київ, Інституту
літератури ім. Т. Г.
Шевченка НАН
України, 2018. С. 273298.
Три «жіночих
портрета» й
таксономія Паунда.
Сучасні
літературознавчі
студії. Київ, Вид.
центр КНЛУ, 2019.
Вип. 16. С. 60-64.
Компаративне
наближення до
хронотопу «Кантос»
Паунда. Література та
культура Полісся. Зб.
наук. праць. Ніжин,
НДУ ім. М. Гоголя,
2020. Вип. 98: № 14.
С. 97-111.
Підручники
Основи перекладу:
курс лекцій з теорії та
практики перекладу
для факультетів та
інститутів
міжнародних
відносин. Київ : Ельга
: Ніка-Центр, 2002
(співавтор)
Практикум з усного
перекладу.
Мультимедійний
формат. Посібник з
англійської мови для
ВНЗ (ком пакт-диск)
К.: Факт, 2005
(співавтор)
Зарубіжні гранти
The British Council –
Edinburgh University,
July – August, 1993.
ACTR – The University
of Virginia, Sep – Dec.
1994.
Fulbright – University
of California-Riverside,
2002 – 2003.
Salzburg Global

Seminar, September
2010.
John F. Kennedy
Institute Grant
Program, Berlin Freie
Universität, October
2011.
183810

Смирнова
Ксенія
Володимирів
на

професор,
Основне
місце
роботи

Інститут
міжнародних
відносин

Диплом
магістра,
Київський
національний
університет
імені Тараса
Шевченка,
Інститут
міжнародних
відносин, рік
закінчення:
2002,
спеціальність:
030402
Міжнародне
право, Диплом
доктора наук
ДД 005096,
виданий
15.12.2015,
Диплом
кандидата наук
ДK 033609,
виданий
13.04.2006,
Атестат
доцента 12ДЦ
025835,
виданий
01.07.2011,
Атестат
професора AП
000752,
виданий
05.03.2019

14

Правове
регулювання
транзакцій та
міжнародна
торгівля
товарами /
Business
Transactions
and
International
Sale of Goods

Смирнова К.В. має
більше 80 наукових
публікацій,
присвячених
конкуренційному
праву, зокрема:
- Смирнова К.В.
Екстериторіальна дія
права Європейського
Союзу: досвід для
України // Право
України. – 2014. - №4.
– С.153-159.
- Смирнова К.В.
Феномен міжнародноправового
регулювання
державної допомоги
на прикладі права
СОТ та права
Європейського Союзу
// Український
часопис міжнародного
права. – 2018. - №2. –
С.29-35
- Смирнова К.В.
Правове регулювання
зловживання
домінуючим
становищем в
Європейському Союзі
// Вісник КНУ. Серія
Міжнародні
відносини.
1/2(47/48)/2017, с. 5055.
- Смирнова К.В.
Поняття державної
допомоги та її роль у
правовому
конкурентному
середовищі //
Науковий вісник
Ужгородського
національного
університету. Серія
Право. – 2017. Випуск 44. Том 2. – С.
155-159
- Smyrnova K.
Transformation of
Litigation in
Competition Cases Due
to the New Era of
Digitalization \ The
Law of new
technologies in the
International
Dimension. –
Regensburg, 2017. - p.
101-122.
- Smyrnova K. Modele
regulacji prawnej
konkurencji oraz
międzynarodowe formy
prawne realizacji
polityki konkurencji //
internetowy Kwartalnik
Antymonopolowy i
Regulacyjny 2017, nr
5(6) – P. 74-82
Smyrnova Kseniia,
Korynevych Anton The
Antitrust Treatment of

Electricity Market of
Ukraine: Conundrum
with the Concept of
Collective Dominance
and EU Experience //
Baltic Journal of
Economic Studies
(WoS), Vol. 4 No 1 –
2018. – P. 319-327.
Smyrnova K.
Transformation of
litigation in
Competition cases due
to the new era of
digitalization // The
Law of new
technologies in the
International
dimension, eds.
R.Arnold. –
Regensburg: University
Regensburg, 2017. – P.
101-123. (колективна
монографія)
Смирнова К.В.
Імплементація
положень про
конкуренцію в Угоді
про асоціацію між
Україною та
Європейським
Союзом /
К.В.Смирнова //
Право України. 2015.
№8. С.75-82
Смирнова К.В.
Реформування
законодавства
України про
конкуренцію як
ключовий елемент
запровадження зони
вільної торгівлі між
Україною та
Європейським
Союзом // Право
України. 2016. №4. C.
46-55.
У 2015 р. проф.
Смирновою К.В. була
захищена перша і
поки що єдина
дисертація в Україні
на здобуття наукового
ступеня доктора
юридичних наук за
спеціальністю
міжнародне право на
тему «Правовий
порядок конкуренції в
Європейському Союзі
(новітні тенденції
розвитку)».
Крім того, проф.
Смирнова К.В. є
автором єдиної в
Україні монографії з
питань
антимонопольного
права «Правове
регулювання
конкуренції в
Європейському Союзі:
теорія і практика», в
якій досліджується в
порівняльноправовому аналізі
право конкуренції
України, ЄС та інших
юрисдикцій.

Смирнова К.В.
Правове регулювання
конкуренції в
Європейському Союзі:
теорія і практика :
монографія / К.В.
Смирнова. – Одеса :
Фенікс, 2015. – 432 с.
Смирнова К.В. є
членом
всеукраїнських
асоціації, зокрема
Української асоціації
міжнародного права,
Української асоціації
порівняльного
правознавства,
Української асоціації
європейського права.
з 2011: член
редакційної колегії
юридичного журналу
«Право України»
з 2012: віце-президент
ГО «Українська
асоціація
європейського права»
З 2017: член Науковоекспертної ради
Антимонопольного
комітету України
З 2019: керівник
науково-експертного
Центру порівняльного
і європейського права
Інституту
міжнародних відносин
Київського
національного
університету
ім.Т.Шевченка
З 2019р.: голова секції
Право у Центрі
досконалості Жана
Моне №611625-EPP-12019-1-UA-EPPJMOCoE
«Поглиблений
розвиток
європейських студій в
Україні:
міждисциплінарний
підхід»
Смирнова К.В.
брала участь в
міжнародних науковопрактичних
конференціях,
присвячених тематиці
міжнародного права,
порівняльного
правознавства,
зокрема:
- 1) Інформаційний
захід комітету з
питань права
Німецько-української
промисловоторговельної палати
на тему «Актуальні
зміни та судова
практика в сфері
антимонопольного
права» (м. Київ, 10
жовтня 2017 р.). Назва
доповіді: Наслідки
Угоди про асоціацію
між Україною та ЄС та

реформування
конкуренцйного
законодавства
України.
Впровадження
державної допомоги в
Україні.
- Міжнародна наукова
конференція «Право
Європейського Союзу
у рішеннях
Конституційних та
Адміністративних
судів держав-членів та
інших органів
публічної
адміністрації» (м.
Краков, Польща, 18-19
жовтня 2017 р.). Назва
доповіді:
«Європеїзація»
законодавства
України про
конкуренцію:
результати та
перспективи. Тези
опубліковано.
- Міжнародна
науково-практична
конференція “EU’s
Common Values and
General Principles of
EU law in EU External
Agreements” (м. Київ,
16-17 квітня 2018 р.).
Назва доповіді:
«Conundrum of
implementation of free
competition as a
principle of free market
economy in EU AAs
with Ukraine, Moldova
& Georgia». За
результатами буде
видаватися
колективна
монографія у виданні
країн-членів ЄС.
- Міжнародна
конференція
«Імплементація Угоди
про асоціацію між
Україною та ЄС:
публічно правові та
приватноправові
аспекти» (м. Львів, 20
квітня 2018 р.). Назва
доповіді:
«Імплементація
правил конкуренції
ЄС в Україні».
5.Міжнародна
науково-практична
конференція
присвячена 25-річчю
УАМП «Розвиток
науки і практики
міжнародного права»
(м. Київ, 22 червня
2018 р.). Назва
доповіді: «Концепції
взаємодії та
зближення
європейського права і
порівняльного
правознавства».
Смирнова К.В. є
організатором та
співорганізатором
наукових заходів, на

які запрошуються
здобувачі вищої
освіти, зокрема:
1) МІЖНАРОДНА
НАУКОВОПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ
«ЕВОЛЮЦІЯ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО
СОЮЗУ:
ОСНОВНІ ВИКЛИКИ
СУЧАСНОСТІ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ»
(м.Київ, 3 грудня
2019)
2) Міжнародна
науково-практична
конференція
“Застосування
практики Суду ЄС у
правовому порядку
України” (м.Київ, 24
січня 2020р.)
3) Правові
практикуми щодо
функціонування Суду
ЄС для адвокатів (6
липня 2019р., 25
вересня 2019р., 14
лютого 2020р.)
95827

Чайка Яна
Миколаївна

асистент,
Основне
місце
роботи

Філософський
факультет

Диплом
кандидата наук
ДK 002378,
виданий
17.02.2012

11

Методологія
наукових
досліджень в
галузі
європейського
права /
Methodology of
European Law
Research

Cтажування :
«New and innovative
teaching methods» в
Універсітеті
Економічному у
Кракові, Польщa,
nr2075/msap/2018,сер
тифікат (108 годин).
08-26.10-2018
Education and
Individualization in
Educational
Institutions. At
Katowice School of
Technology. Poland of
June 25 -October 4,
2020. Certificate #34/
4.10.2020
Наявність наукових
публікацій :
1.Трансдисциплінарні
сть як принцип
організації наукового
дослідження у
вирішенні
комплексних
проблем. Вісник
Київського
національного
університету імені
Тараса Шевченка,
2011. – Вип.102. –
С.29-32
2. Сommunicative
strategies of cognition
for complexеty. EMCSR
2014: Civilisation at the
Crossroads - Response
and Responsibility of
the Systems Sciences
Vienna, 22-25 April
2014.-P. 788-792.
3. Kanosa N, Chaika I,
Lytvynova I,
Yakovyshyna T,
Uspenska VM, Kostiuk

D. Evaluation of the
Application of Training
in Higher Education
Institutions as a
Technology of Active
Learning. SRP. 2020;
11(10): 199-202.
doi:10.31838/srp.2020.
10.33
4. Svitlana O.
Lavrynenko, Liudmyla
V. Krymets, Alona M.
Leshchenko, Yana M.
Chaika & Olha V.
Holovina.
Purpose and Features
of Teaching
Philosophical
Disciplines at Tertiary
Educational
Institutions while
Training Specialists of
Various Knowledge
Areas
Authors.Vol. 9, No.7;
2020
doi.10.5430/ijhe.v9n7p
321
5. Nataliia Kanosa, Iana
Chaika, Inna
Lytvynova, Tetiana
Yakovyshyna,
Valentyna M.
Uspenska.
APPLICATION OF THE
FORM OF TRAINING
AS A TECHNOLOGY
OF ACTIVE
LEARNING IN
HIGHER EDUCATION
INSTITUTIONS. JCR.
2020; 7(12): 1244-1247.
doi:10.31838/jcr.07.12.2
16
Підручники та
посібники:
Розділ 8: Система
організації наукової
діяльності.
Методологія та
організація наукових
досліджень : навч.
посіб. для студ.магістр. Усіх спец. / за
ред. І.С.Добронравової
(ч. 1), О.В.Руденко (ч.
2). – К. : ВПЦ
"Київський
університет", 2018- С
427-470
Розділи монографій:
Соціальний інтелект
особистості. Освіта
майбутнього:
концепції, методи,
підходи: колективна
монографія/кол. авт.;
голов. ред. В.В.
Любарець, В. В.
Бахмат. Київ:
Міленіум, 2020. 310
с.-С. 194-202
357913

Святун
Олена
Володимирів
на

доцент,
Основне
місце
роботи

Інститут
міжнародних
відносин

Диплом
бакалавра,
Київський
національний
університет
імені Тараса

12

Правове
регулювання
спільної
торговельної
політики ЄС /
Legal regulation

Святун О.В. має
наукові публікації з
тематики курсу, що
викладаються нею:
1. Смирнова
К.В.,Святун О.В. EU-

Шевченка,
Інститут
міжнародних
відносин, рік
закінчення:
2001,
спеціальність:
030401
Міжнародні
відносини,
Диплом
магістра,
Київський
національний
університет
імені Тараса
Шевченка,
Інститут
міжнародних
відносин, рік
закінчення:
2002,
спеціальність:
030402
Міжнародне
право, Диплом
кандидата наук
ДK 030687,
виданий
15.12.2005,
Атестат
доцента 12ДЦ
040633,
виданий
22.12.2014

of the EU
Common
Commercial
Policy

Ukraine Association
Agreement
Implementation
Coordination
Mechanism. //
Актуальні проблеми
міжнародних
відносин. – 2020. - №
142. – С. 50-61.
2. Смирнова
К.В.,Святун О.В.
Актуальні питання
імплементації
європейських норм
щодо правового обігу
тютюнових виробів в
Україні. // Журнал
порівняльного і
європейського права,
2016, Вип. 2. С 116-138
http://journals.iir.kiev.
ua/index.php/pravo/iss
ue/current/showToc
Святун О.В. є
організатором та
співорганізатором
наукових заходів, на
які запрошуються
здобувачі вищої
освіти, зокрема:
1. Міжнародноі
науково-практичноі
конференції
«ЕВОЛЮЦІЯ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО
СОЮЗУ: ОСНОВНІ
ВИКЛИКИ
СУЧАСНОСТІ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ» (3
грудня 2019, м. Київ).
Назва доповіді:
«Імплементація
директиви ЄС щодо
тимчасово
відряджених
працівників в
Україні».
2. Міжнародної
науково-практичної
конференції
«НОРМАТИВНА
СИЛА
ЄВРОПЕЙСЬКОГО
СОЮЗУ» (29-30
травня 2020, м. Київ).
Назва доповіді:
«Новітні тенденції
інституту
європейської
громадянської
ініціативи».
Святун О.В. виступала
у 2018 та 2020 рр.
організатором та
суддею І та ІІ
Всеукраїнських
змагань навчального
судового процесу з
права ЄС.
Святун О.В.
працювала протягом
2016 – 2019 рр.
працювала в якості
старшого експерта з
питань наближення
законодавства в
рамках проекту ЄС

Association4U.

183810

Смирнова
Ксенія
Володимирів
на

професор,
Основне
місце
роботи

Інститут
міжнародних
відносин

Диплом
магістра,
Київський
національний
університет
імені Тараса
Шевченка,
Інститут
міжнародних
відносин, рік
закінчення:
2002,
спеціальність:
030402
Міжнародне
право, Диплом
доктора наук
ДД 005096,
виданий
15.12.2015,
Диплом
кандидата наук
ДK 033609,
виданий
13.04.2006,
Атестат
доцента 12ДЦ
025835,
виданий
01.07.2011,
Атестат
професора AП
000752,
виданий
05.03.2019

14

Святун О.В. працює в
якості експерта з
права ЄС Центра
досконалості Жана
Моне в Інституті
міжнародних відносин
КНУ імені Тараса
Шевченка.
Юридичний
Смирнова К.В. має
документообіг більше 80 наукових
та практикум
публікацій,
користування
присвячених
європейськими конкуренційному
базами даних / праву, зокрема:
Legal writing & - Смирнова К.В.
practice on
Екстериторіальна дія
European
права Європейського
Databases
Союзу: досвід для
України // Право
України. – 2014. - №4.
– С.153-159.
- Смирнова К.В.
Феномен міжнародноправового
регулювання
державної допомоги
на прикладі права
СОТ та права
Європейського Союзу
// Український
часопис міжнародного
права. – 2018. - №2. –
С.29-35
- Смирнова К.В.
Правове регулювання
зловживання
домінуючим
становищем в
Європейському Союзі
// Вісник КНУ. Серія
Міжнародні
відносини.
1/2(47/48)/2017, с. 5055.
- Смирнова К.В.
Поняття державної
допомоги та її роль у
правовому
конкурентному
середовищі //
Науковий вісник
Ужгородського
національного
університету. Серія
Право. – 2017. Випуск 44. Том 2. – С.
155-159
- Smyrnova K.
Transformation of
Litigation in
Competition Cases Due
to the New Era of
Digitalization \ The
Law of new
technologies in the
International
Dimension. –
Regensburg, 2017. - p.
101-122.
- Smyrnova K. Modele
regulacji prawnej
konkurencji oraz
międzynarodowe formy
prawne realizacji
polityki konkurencji //
internetowy Kwartalnik
Antymonopolowy i
Regulacyjny 2017, nr
5(6) – P. 74-82

Smyrnova Kseniia,
Korynevych Anton The
Antitrust Treatment of
Electricity Market of
Ukraine: Conundrum
with the Concept of
Collective Dominance
and EU Experience //
Baltic Journal of
Economic Studies
(WoS), Vol. 4 No 1 –
2018. – P. 319-327.
Smyrnova K.
Transformation of
litigation in
Competition cases due
to the new era of
digitalization // The
Law of new
technologies in the
International
dimension, eds.
R.Arnold. –
Regensburg: University
Regensburg, 2017. – P.
101-123. (колективна
монографія)
Смирнова К.В.
Імплементація
положень про
конкуренцію в Угоді
про асоціацію між
Україною та
Європейським
Союзом /
К.В.Смирнова //
Право України. 2015.
№8. С.75-82
Смирнова К.В.
Реформування
законодавства
України про
конкуренцію як
ключовий елемент
запровадження зони
вільної торгівлі між
Україною та
Європейським
Союзом // Право
України. 2016. №4. C.
46-55.
У 2015 р. проф.
Смирновою К.В. була
захищена перша і
поки що єдина
дисертація в Україні
на здобуття наукового
ступеня доктора
юридичних наук за
спеціальністю
міжнародне право на
тему «Правовий
порядок конкуренції в
Європейському Союзі
(новітні тенденції
розвитку)».
Крім того, проф.
Смирнова К.В. є
автором єдиної в
Україні монографії з
питань
антимонопольного
права «Правове
регулювання
конкуренції в
Європейському Союзі:
теорія і практика», в
якій досліджується в
порівняльноправовому аналізі

право конкуренції
України, ЄС та інших
юрисдикцій.
Смирнова К.В.
Правове регулювання
конкуренції в
Європейському Союзі:
теорія і практика :
монографія / К.В.
Смирнова. – Одеса :
Фенікс, 2015. – 432 с.
Смирнова К.В. є
членом
всеукраїнських
асоціації, зокрема
Української асоціації
міжнародного права,
Української асоціації
порівняльного
правознавства,
Української асоціації
європейського права.
з 2011: член
редакційної колегії
юридичного журналу
«Право України»
з 2012: віце-президент
ГО «Українська
асоціація
європейського права»
З 2017: член Науковоекспертної ради
Антимонопольного
комітету України
З 2019: керівник
науково-експертного
Центру порівняльного
і європейського права
Інституту
міжнародних відносин
Київського
національного
університету
ім.Т.Шевченка
З 2019р.: голова секції
Право у Центрі
досконалості Жана
Моне №611625-EPP-12019-1-UA-EPPJMOCoE
«Поглиблений
розвиток
європейських студій в
Україні:
міждисциплінарний
підхід»
Смирнова К.В.
брала участь в
міжнародних науковопрактичних
конференціях,
присвячених тематиці
міжнародного права,
порівняльного
правознавства,
зокрема:
- 1) Інформаційний
захід комітету з
питань права
Німецько-української
промисловоторговельної палати
на тему «Актуальні
зміни та судова
практика в сфері
антимонопольного
права» (м. Київ, 10
жовтня 2017 р.). Назва

доповіді: Наслідки
Угоди про асоціацію
між Україною та ЄС та
реформування
конкуренцйного
законодавства
України.
Впровадження
державної допомоги в
Україні.
- Міжнародна наукова
конференція «Право
Європейського Союзу
у рішеннях
Конституційних та
Адміністративних
судів держав-членів та
інших органів
публічної
адміністрації» (м.
Краков, Польща, 18-19
жовтня 2017 р.). Назва
доповіді:
«Європеїзація»
законодавства
України про
конкуренцію:
результати та
перспективи. Тези
опубліковано.
- Міжнародна
науково-практична
конференція “EU’s
Common Values and
General Principles of
EU law in EU External
Agreements” (м. Київ,
16-17 квітня 2018 р.).
Назва доповіді:
«Conundrum of
implementation of free
competition as a
principle of free market
economy in EU AAs
with Ukraine, Moldova
& Georgia». За
результатами буде
видаватися
колективна
монографія у виданні
країн-членів ЄС.
- Міжнародна
конференція
«Імплементація Угоди
про асоціацію між
Україною та ЄС:
публічно правові та
приватноправові
аспекти» (м. Львів, 20
квітня 2018 р.). Назва
доповіді:
«Імплементація
правил конкуренції
ЄС в Україні».
5.Міжнародна
науково-практична
конференція
присвячена 25-річчю
УАМП «Розвиток
науки і практики
міжнародного права»
(м. Київ, 22 червня
2018 р.). Назва
доповіді: «Концепції
взаємодії та
зближення
європейського права і
порівняльного
правознавства».
Смирнова К.В. є

організатором та
співорганізатором
наукових заходів, на
які запрошуються
здобувачі вищої
освіти, зокрема:
1) МІЖНАРОДНА
НАУКОВОПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ
«ЕВОЛЮЦІЯ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО
СОЮЗУ:
ОСНОВНІ ВИКЛИКИ
СУЧАСНОСТІ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ»
(м.Київ, 3 грудня
2019)
2) Міжнародна
науково-практична
конференція
“Застосування
практики Суду ЄС у
правовому порядку
України” (м.Київ, 24
січня 2020р.)
3) Правові
практикуми щодо
функціонування Суду
ЄС для адвокатів (6
липня 2019р., 25
вересня 2019р., 14
лютого 2020р.)
Смирнова К.В.
виступала офіційним
опонентом на
захистах дисертацій з
тематики
європейського права:
1) Чуєнко Валентини
Іванівни на тему
«Правове
регулювання статусу
біженців в
Європейському Союзі:
сучасний стан і
перспективи
розвитку», подану на
здобуття
вченого ступеня
кандидата
юридичних наук за
спеціальністю
12.00.11 – міжнародне
право (28.02.2019);
2) Кузьми Вікторії
Юріївни на тему
«Міжнародно-правові
аспекти
співробітництва Ради
Європи з
Європейським
Союзом», подану на
здобуття наукового
ступеня кандидата
юридичних наук за
спеціальністю
12.00.11- міжнародне
право (16.11.2018);
3) Яновської Інни
Павлівни
«ІНТЕГРАЦІЙНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ
РИНКУ ЦІННИХ
ПАПЕРІВ У ПРАВІ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО
СОЮЗУ», подану до
захисту на здобуття
наукового ступеня
кандидата юридичних

наук за спеціальністю
12.00.11 – міжнародне
право (26.04.2014);
4) Давиденка
Олександра Ігоровича
на тему «Правові
аспекти становлення
та розвитку
Європейської служби
зовнішньої
діяльності», подану на
здобуття наукового
ступеня кандидата
юридичних наук за
спеціальністю 12.00.11
– міжнародне право
(15.04.2015)
Смирнова К.В. є
науковим керівником
аспірантів кафедри:
Мартинюк Б.В. (тема:
Правове регулювання
цифрового ринку ЄС);
Резнічук М.С.
(Міжнародноправовий механізм
функціонування зони
вільної торгівлі в
рамках Угоди про
асоціацію між
Україною та ЄС);
Веселовський Б. (тема:
Правове регулювання
послуг загального
економічного інтересу
в рамках державної
допомоги в ЄС).
З 2018 р. є ініціатором
та організатором
Всеукраїнських
студентський судових
змагань (moot court) з
права ЄС.
Смирнова К.В у
2016-2019 рр була
членом проекту ЄС
«Підтримка
впровадження Угоди
про асоціацію між
Україною та
Європейським
Союзом» й
консультувала
Урядовий офіс з
координації
європейської та
євроатлантичної
інтеграції КМУ.
У період 2014-2017
Смирнова К.В. була
членом Громадської
ради при
Антимонопольному
комітеті України.
З 2014 р. Смирнова
К.В. є членом
Міжнародного
академічного
співтовариства з
конкурентного права
(ASCOLA).
У листопаді 2017 р.
Смирнова К.В.
отримала Сертифікат
про допуск до
організації та/або

проведення заходів
підвищення
кваліфікації адвокатів
(Рішення Експертної
ради з питань
акредитації та
сертифікації
Національної
асоціації адвокатів
України № 124 від
23.10.2017 р.).
183810

Смирнова
Ксенія
Володимирів
на

професор,
Основне
місце
роботи

Інститут
міжнародних
відносин

Диплом
магістра,
Київський
національний
університет
імені Тараса
Шевченка,
Інститут
міжнародних
відносин, рік
закінчення:
2002,
спеціальність:
030402
Міжнародне
право, Диплом
доктора наук
ДД 005096,
виданий
15.12.2015,
Диплом
кандидата наук
ДK 033609,
виданий
13.04.2006,
Атестат
доцента 12ДЦ
025835,
виданий
01.07.2011,
Атестат
професора AП
000752,
виданий
05.03.2019
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Правове
регулювання
інтелектуально
ї власності та
інновацій в
бізнесі / Legal
Regulation of
Intellectual
Property &
innovations in
business

Смирнова К.В. має
більше 80 наукових
публікацій,
присвячених
конкуренційному
праву, зокрема:
- Смирнова К.В.
Екстериторіальна дія
права Європейського
Союзу: досвід для
України // Право
України. – 2014. - №4.
– С.153-159.
- Смирнова К.В.
Феномен міжнародноправового
регулювання
державної допомоги
на прикладі права
СОТ та права
Європейського Союзу
// Український
часопис міжнародного
права. – 2018. - №2. –
С.29-35
- Смирнова К.В.
Правове регулювання
зловживання
домінуючим
становищем в
Європейському Союзі
// Вісник КНУ. Серія
Міжнародні
відносини.
1/2(47/48)/2017, с. 5055.
- Смирнова К.В.
Поняття державної
допомоги та її роль у
правовому
конкурентному
середовищі //
Науковий вісник
Ужгородського
національного
університету. Серія
Право. – 2017. Випуск 44. Том 2. – С.
155-159
- Smyrnova K.
Transformation of
Litigation in
Competition Cases Due
to the New Era of
Digitalization \ The
Law of new
technologies in the
International
Dimension. –
Regensburg, 2017. - p.
101-122.
- Smyrnova K. Modele
regulacji prawnej
konkurencji oraz
międzynarodowe formy
prawne realizacji
polityki konkurencji //
internetowy Kwartalnik
Antymonopolowy i

Regulacyjny 2017, nr
5(6) – P. 74-82
Smyrnova Kseniia,
Korynevych Anton The
Antitrust Treatment of
Electricity Market of
Ukraine: Conundrum
with the Concept of
Collective Dominance
and EU Experience //
Baltic Journal of
Economic Studies
(WoS), Vol. 4 No 1 –
2018. – P. 319-327.
Smyrnova K.
Transformation of
litigation in
Competition cases due
to the new era of
digitalization // The
Law of new
technologies in the
International
dimension, eds.
R.Arnold. –
Regensburg: University
Regensburg, 2017. – P.
101-123. (колективна
монографія)
Смирнова К.В.
Імплементація
положень про
конкуренцію в Угоді
про асоціацію між
Україною та
Європейським
Союзом /
К.В.Смирнова //
Право України. 2015.
№8. С.75-82
Смирнова К.В.
Реформування
законодавства
України про
конкуренцію як
ключовий елемент
запровадження зони
вільної торгівлі між
Україною та
Європейським
Союзом // Право
України. 2016. №4. C.
46-55.
У 2015 р. проф.
Смирновою К.В. була
захищена перша і
поки що єдина
дисертація в Україні
на здобуття наукового
ступеня доктора
юридичних наук за
спеціальністю
міжнародне право на
тему «Правовий
порядок конкуренції в
Європейському Союзі
(новітні тенденції
розвитку)».
Крім того, проф.
Смирнова К.В. є
автором єдиної в
Україні монографії з
питань
антимонопольного
права «Правове
регулювання
конкуренції в
Європейському Союзі:
теорія і практика», в
якій досліджується в

порівняльноправовому аналізі
право конкуренції
України, ЄС та інших
юрисдикцій.
Смирнова К.В.
Правове регулювання
конкуренції в
Європейському Союзі:
теорія і практика :
монографія / К.В.
Смирнова. – Одеса :
Фенікс, 2015. – 432 с.
Смирнова К.В. є
членом
всеукраїнських
асоціації, зокрема
Української асоціації
міжнародного права,
Української асоціації
порівняльного
правознавства,
Української асоціації
європейського права.
з 2011: член
редакційної колегії
юридичного журналу
«Право України»
з 2012: віце-президент
ГО «Українська
асоціація
європейського права»
З 2017: член Науковоекспертної ради
Антимонопольного
комітету України
З 2019: керівник
науково-експертного
Центру порівняльного
і європейського права
Інституту
міжнародних відносин
Київського
національного
університету
ім.Т.Шевченка
З 2019р.: голова секції
Право у Центрі
досконалості Жана
Моне №611625-EPP-12019-1-UA-EPPJMOCoE
«Поглиблений
розвиток
європейських студій в
Україні:
міждисциплінарний
підхід»
Смирнова К.В.
брала участь в
міжнародних науковопрактичних
конференціях,
присвячених тематиці
міжнародного права,
порівняльного
правознавства,
зокрема:
- 1) Інформаційний
захід комітету з
питань права
Німецько-української
промисловоторговельної палати
на тему «Актуальні
зміни та судова
практика в сфері
антимонопольного

права» (м. Київ, 10
жовтня 2017 р.). Назва
доповіді: Наслідки
Угоди про асоціацію
між Україною та ЄС та
реформування
конкуренцйного
законодавства
України.
Впровадження
державної допомоги в
Україні.
- Міжнародна наукова
конференція «Право
Європейського Союзу
у рішеннях
Конституційних та
Адміністративних
судів держав-членів та
інших органів
публічної
адміністрації» (м.
Краков, Польща, 18-19
жовтня 2017 р.). Назва
доповіді:
«Європеїзація»
законодавства
України про
конкуренцію:
результати та
перспективи. Тези
опубліковано.
- Міжнародна
науково-практична
конференція “EU’s
Common Values and
General Principles of
EU law in EU External
Agreements” (м. Київ,
16-17 квітня 2018 р.).
Назва доповіді:
«Conundrum of
implementation of free
competition as a
principle of free market
economy in EU AAs
with Ukraine, Moldova
& Georgia». За
результатами буде
видаватися
колективна
монографія у виданні
країн-членів ЄС.
- Міжнародна
конференція
«Імплементація Угоди
про асоціацію між
Україною та ЄС:
публічно правові та
приватноправові
аспекти» (м. Львів, 20
квітня 2018 р.). Назва
доповіді:
«Імплементація
правил конкуренції
ЄС в Україні».
5.Міжнародна
науково-практична
конференція
присвячена 25-річчю
УАМП «Розвиток
науки і практики
міжнародного права»
(м. Київ, 22 червня
2018 р.). Назва
доповіді: «Концепції
взаємодії та
зближення
європейського права і
порівняльного
правознавства».

Смирнова К.В. є
організатором та
співорганізатором
наукових заходів, на
які запрошуються
здобувачі вищої
освіти, зокрема:
1) МІЖНАРОДНА
НАУКОВОПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ
«ЕВОЛЮЦІЯ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО
СОЮЗУ:
ОСНОВНІ ВИКЛИКИ
СУЧАСНОСТІ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ»
(м.Київ, 3 грудня
2019)
2) Міжнародна
науково-практична
конференція
“Застосування
практики Суду ЄС у
правовому порядку
України” (м.Київ, 24
січня 2020р.)
3) Правові
практикуми щодо
функціонування Суду
ЄС для адвокатів (6
липня 2019р., 25
вересня 2019р., 14
лютого 2020р.)
Смирнова К.В.
виступала офіційним
опонентом на
захистах дисертацій з
тематики
європейського права:
1) Чуєнко Валентини
Іванівни на тему
«Правове
регулювання статусу
біженців в
Європейському Союзі:
сучасний стан і
перспективи
розвитку», подану на
здобуття
вченого ступеня
кандидата
юридичних наук за
спеціальністю
12.00.11 – міжнародне
право (28.02.2019);
2) Кузьми Вікторії
Юріївни на тему
«Міжнародно-правові
аспекти
співробітництва Ради
Європи з
Європейським
Союзом», подану на
здобуття наукового
ступеня кандидата
юридичних наук за
спеціальністю
12.00.11- міжнародне
право (16.11.2018);
3) Яновської Інни
Павлівни
«ІНТЕГРАЦІЙНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ
РИНКУ ЦІННИХ
ПАПЕРІВ У ПРАВІ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО
СОЮЗУ», подану до
захисту на здобуття

наукового ступеня
кандидата юридичних
наук за спеціальністю
12.00.11 – міжнародне
право (26.04.2014);
4) Давиденка
Олександра Ігоровича
на тему «Правові
аспекти становлення
та розвитку
Європейської служби
зовнішньої
діяльності», подану на
здобуття наукового
ступеня кандидата
юридичних наук за
спеціальністю 12.00.11
– міжнародне право
(15.04.2015)
Смирнова К.В. є
науковим керівником
аспірантів кафедри:
Мартинюк Б.В. (тема:
Правове регулювання
цифрового ринку ЄС);
Резнічук М.С.
(Міжнародноправовий механізм
функціонування зони
вільної торгівлі в
рамках Угоди про
асоціацію між
Україною та ЄС);
Веселовський Б. (тема:
Правове регулювання
послуг загального
економічного інтересу
в рамках державної
допомоги в ЄС).
З 2018 р. є ініціатором
та організатором
Всеукраїнських
студентський судових
змагань (moot court) з
права ЄС.
Смирнова К.В у
2016-2019 рр була
членом проекту ЄС
«Підтримка
впровадження Угоди
про асоціацію між
Україною та
Європейським
Союзом» й
консультувала
Урядовий офіс з
координації
європейської та
євроатлантичної
інтеграції КМУ.
У період 2014-2017
Смирнова К.В. була
членом Громадської
ради при
Антимонопольному
комітеті України.
З 2014 р. Смирнова
К.В. є членом
Міжнародного
академічного
співтовариства з
конкурентного права
(ASCOLA).
У листопаді 2017 р.
Смирнова К.В.
отримала Сертифікат

про допуск до
організації та/або
проведення заходів
підвищення
кваліфікації адвокатів
(Рішення Експертної
ради з питань
акредитації та
сертифікації
Національної
асоціації адвокатів
України № 124 від
23.10.2017 р.).
358908

Бенедик Яна асистент,
Степанівна
Сумісництв
о

Інститут
міжнародних
відносин

Диплом
магістра,
Національний
університет
"Юридична
академія
України імені
Ярослава
Мудрого", рік
закінчення:
2013,
спеціальність:
060101
Правознавство,
Диплом
кандидата наук
ДK 040734,
виданий
28.02.2017
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Правове
регулювання
транзакцій та
міжнародна
торгівля
товарами /
Business
Transactions
and
International
Sale of Goods

Бенедик Я. С. має такі
дотичні до тематики
навчальної
дисципліни
публікації:
1) Право
Європейського Союзу:
основи теорії :
підручник / [Т. М.
Анакіна, Т. В.
Комарова, О. Я.
Трагнюк, І. В. Яковюк
та ін.] ; за заг. Ред. І. В.
Яковюка. — Право,
2019. — 360 с.
(Бенедик Я. С.
Підрозділи 1.5, 2.7,
4.6, 4.8, 6.8 — 1 друк.
арк.)
2) Право
Європейського Союзу
(в питаннях і
відповідях) : нав.довідк. посіб. / [Т. В.
Комарова, О. Я.
Трагнюк, І. В. Яковюк
та ін.] ; за заг. ред. І. В.
Яковюка. — Харків :
Право, 2019. — 178 с.
(Бенедик Я. С.
Підрозділи 4, 17, 29,
34 — 0,6 друк. арк.)
3) Бенедик Я. С.
Еволюція та сучасний
стан правового
регулювання
використання
відновлюваних
джерел енергії в
Європейському Союзі
/ Я. С. Бенедик //
Електронне наукове
фахове видання
Порівняльноаналітичне право”. –
2017. - № 4. – С. 315319.
Бенедик Я. С. брала
участь у таких
конференціях:
1. II Харківський
міжнародний
юридичний форум,
25-28 вересня 2018 р.
4. науково-практичній
конференції «Сучасні
глобалізаційні
виклики і міжнародне
право», 15 листопада
2018 р., Національний
юридичний
університет імені
Ярослава Мудрого;
5. всеукраїнській
науково-практичній

конференції «Україна
і Європейський Союз:
шлях до сталого
розвитку» (15 травня
2019 р., Національний
юридичний
університет імені
Ярослава Мудрого,
кафедра права
Європейського
Союзу);
6. міжнародній
науково-практичній
конференції
«Еволюція
Європейського Союзу:
основні виклики
сучасності та
перспективи» (м.
Київ, 3 грудня 2019
року).
358908

Бенедик Яна асистент,
Степанівна
Сумісництв
о

Інститут
міжнародних
відносин

Диплом
магістра,
Національний
університет
"Юридична
академія
України імені
Ярослава
Мудрого", рік
закінчення:
2013,
спеціальність:
060101
Правознавство,
Диплом
кандидата наук
ДK 040734,
виданий
28.02.2017

4

Юридичний
практикум з
актуальних
питань права
ЄС / Legal case
studies on
current issues of
EU Law

Бенедик Я. С. має
наукові публікації з
тематики права
Європейського Союзу:
1) Бенедик, Я. С.
Співробітництво
України та
Європейського Союзу
в сфері відновлюваної
енергетики у межах
Енергетичного
Співтовариства / Я. С.
Бенедик //
Європейська
інтеграція в контексті
сучасної геополітики :
зб. наук. ст. за
матеріалами наук.
конф. (м. Харків, 11
травня 2016 р.) : у 2 ч.
/ редкол.: А.П.
Гетьман, І.В. Яковюк,
І. В. Самощенко та ін.
– Х. : Право, 2016 – Ч.
2. – С. 214-220.
2) Бенедик Я. С.
Еволюція та сучасний
стан правового
регулювання
використання
відновлюваних
джерел енергії в
Європейському Союзі
/ Я. С. Бенедик //
Електронне наукове
фахове видання
Порівняльноаналітичне право”. –
2017. - № 4. – С. 315319.
3) Право
Європейського Союзу:
основи теорії :
підручник / [Т. М.
Анакіна, Т. В.
Комарова, О. Я.
Трагнюк, І. В. Яковюк
та ін.] ; за заг. Ред. І. В.
Яковюка. — Право,
2019. — 360 с.
(Бенедик Я. С.
Підрозділи 1.5, 2.7,
4.6, 4.8, 6.8 — 1 друк.
арк.)
4) Право
Європейського Союзу
(в питаннях і
відповідях) : нав.-

довідк. посіб. / [Т. В.
Комарова, О. Я.
Трагнюк, І. В. Яковюк
та ін.] ; за заг. ред. І. В.
Яковюка. — Харків :
Право, 2019. — 178 с.
(Бенедик Я. С.
Підрозділи 4, 17, 29,
34 — 0,6 друк. арк.)
5) Бенедик Я. С. Щодо
окремих аспектів
забезпечення
дотримання цінностей
ЄС у відносинах з
третіми державами /
Я. С. Бенедик //
Журнал
європейського і
порівняльного права.
– 2019. – № 2. – С. 7888.
Бенедик Я. С. брала
участь у таких
конференціях:
1. науково-практичній
конференції «Римська
декларація ЄС: нові
пріоритети розвитку
об’єднаної Європи»,
12 травня 2017 р.
2. міжнародній
конференції «Угода
про асоціацію як
інструмент правових
реформ в Україні»,
23.10.2017 р.,
Національний
юридичний
університет імені
Ярослава Мудрого;
3. науково-практичній
конференції «Україна
і Європейський Союз:
шлях до сталого
розвитку», 24 квітня
2018 р., Національний
юридичний
університет імені
Ярослава Мудрого;
4. науково-практичній
конференції «Сучасні
глобалізаційні
виклики і міжнародне
право», 15 листопада
2018 р., Національний
юридичний
університет імені
Ярослава Мудрого;
5. всеукраїнській
науково-практичній
конференції «Україна
і Європейський Союз:
шлях до сталого
розвитку» (15 травня
2019 р., Національний
юридичний
університет імені
Ярослава Мудрого,
кафедра права
Європейського
Союзу);
6. міжнародній
науково-практичній
конференції
«Еволюція
Європейського Союзу:
основні виклики
сучасності та
перспективи» (м.
Київ, 3 грудня 2019

року).
Бенедик Я. С. була
співорганізатором
круглого столу «Права
людини: здобутки,
проблеми та
перспективи», м. Київ,
5 грудня 2019 року.
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міжнародних
відносин, рік
закінчення:
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030401
Міжнародні
відносини,
Диплом
кандидата наук
ДK 000729,
виданий
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Financial
instruments

Святун О.В. має
різнобічний
професійний досвід.
Він працював на
різних посадах в
Міністерстві
закордонних справ
України, двічі
перебував у
довгострокових
закордонних
відрядженнях (у США
та Російській
Федерації).
З 2011 р. працював на
посаді головного
консультанта
Головного
департаменту
зовнішньої політики
та європейської
інтеграції
Адміністрації
Президента України, а
з 1 серпня 2019 р.
переведений на
посаду головного
консультанта
Головного управління
з питань зовнішньої
політики Директорату
з питань зовнішньої
політики Офісу
Президента України,
де брав участь в
переговорному
процесі та підготовці
тексту Угоди про
асоціацію між
Україною та ЄС
У 2002 р. проходив
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Дипломатичній
академії та
Зовнішньополітичном
у відомстві ФРН.
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Правове
регулювання
державних
закупівель та
державної
допомоги в ЄС
/ Public
Procurement &
State Aid
regulation in
the EU

К.ю.н. Влялько І. В.
має наукові публікації
з означеної тематики,
зокрема:
Влялько І. В.
Співавтор підручника
«Європейське право:
право Європейського
союзу»; кн. друга:
Матеріальне право,
розділ 1 та 7. – С. 7-35;
281-322 / авт. кол.; за
заг. ред. В.І.
Муравйова. – К.: Ін
Юре, 2015. – 456 с.
Влялько І. В.
Імплементація
положень Угоди про
асоціацію між
Україною та ЄС у
сфері державних
закупівель // Право
України. Юридичний
журнал. К. – 2015. –

№ 8. – С. 83 – 92.
Особливості
гармонізації
законодавства
України із
законодавством
Євросоюзу в сфері
державних закупівель.
Актуальні проблеми
міжнародних
відносин: зб. наук. пр.
К.: ІМВ, 2013. – Вип.
115, Ч. ІІ. – С.51– 56.
Проект Угоди про
асоціацію між
Україною та
Євросоюзом: аналіз
правовідносин та
положень щодо
врегулювання
державних закупівель.
Право України.
Юридичний журнал.
К. – 2013. – № 6. – С.
136 – 144.
Стан правового
регулювання
державних закупівель
в угоді про вільну
торгівлю між
Україною та
державами ЄАВТ.
Актуальні проблеми
міжнародних
відносин: зб. наук. пр.
К.: ІМВ, 2012. – Вип.
111, Ч. І. – С. 219 – 225.
Правові засади
регулювання
державних закупівель
в Євросоюзі.
Європейське право
(додаток до журналу
«Право України»).
Науково - практ.
фаховий журнал. К. –
2012. – № 2-4. – С.
98 – 106.
Влялько І. В.
Парадигми публічних
закупівель
(порівняльноправовий аспект).
Наукова стаття. – С.
478-502. Становлення
та розвиток науки
європейського права в
Україні. Liber
Amicorum до 70-річчя
проф. В. Муравйова:
монографія / за заг.
ред. К. Смирнової. –
Одеса: Фенікс, 2017. –
504 с.
Влялько І. В. Основи
сучасної методології
адаптації
законодавства
України до права
Євросоюзу. Наукова
стаття. – С. 260-270.
Пріоритетні напрями
досліджень розвитку
держави і права в
умовах
євроатлантичної
інтеграції України. З
нагоди 65-річчя проф.
І.Біласа: монографія/
за заг. ред. професора
Наталії Камінської. -

Київ - Дрогобич:
Посвіт, 2018. - 288 с.
Європейський бізнес:
збірник робочих
навчальних програм
курсів для
спеціалізованого
блоку магістерської
програми. За
редакцією проф.,
д.е.н. О.І.Шниркова.
Автори: О.І. Шнирков,
В. В. Батрименко, І. В.
Влялько,
Р.Д.Стаканов, Ю.Ю.
Хватов, С. А. Циганов,
О.А. Чугаєв,
Л.О.Шворак.
Видання: Інститут
міжнародних відносин
КНУ імені Тараса
Шевченка. Київ, 2020.
- 96 с.
Влялько І. В. брав
участь у 14
міжнародних та
вітчизняних науковопрактичних
конференціях, а
також, зокрема у
таких конференціях:
1. Окремі аспекти
проведення
експертизи на
відповідність
зобов’язанням
України у сфері
європейської
інтеграції та праву
Євросоюзу. //
Матеріали
Міжнародної науковопрактичної
конференції
"Розвиток науки і
практики
міжнародного права",
присвяченій 25-річчю
УАМП, та щорічних
міжнародно-правових
читаннях,
присвячених пам’яті
Олександра
Задорожнього, 22
червня 2018 року. –
К., 2018. – с. 64-67
2. Міжнародній
науково-практичній
конференція
«Еволюція
Європейського Союзу:
основні виклики
сучасності та
перспективи»,
присвячена 10-річчю
вступу в силу
Лісабонських
договорів ЄС. Київ, 3
грудня 2019 р. Тези
опубліковано.
Влялько І. В. брав
участь як суддя на
Усному раунді І
National Moot Court
Competition on EU Law
21 вересня 2018 року
на базі Інституту
міжнародних відносин
27-28.03.2020

відбувся 1й тур, 15
жовтня 2й тур II
National Moot Court
Competition on EU Law
– Другий
всеукраїнський
конкурс по праву ЄС.
Організатор заходу –
проф. Смирнова К.В.,
доц. Влялько І.В. та ін.
З квітня 2017 р.
залучений як експерт
з питань секторальної
політики ЄС
«Підтримка
впровадження Угоди
про асоціацію між
Україною та ЄС»
(Association4U) для
надання консультацій
щодо моніторингу
євро-інтеграційних
процесів у
Секретаріаті КМУ.
З листопада 2019 р.
залучений як експерт
з питань права ЄС для
надання консультацій
щодо моніторингу
євроінтеграційних
процесів в Урядовому
офісі координації
європейської та
євроатлантичної
інтеграції.
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Методологія
наукових
досліджень в
галузі
європейського
права /
Methodology of
European Law
Research

К.ю.н. Влялько І. В.
має наукові публікації
з означеної тематики,
зокрема:
Collection of Syllabi for
Master Program (LLM)
“European Business
Law”. Scientific
supervising: Prof.
K.Smyrnova. Authors:
Prof. K. Smyrnova, PhD
O. Sviatun, PhD A.
Fedorova, PhD I.
Vlyalko. With the
support of the
Erasmus+ Programme
of the European Union
within the Jean Monnet
Centre of Excellence
Project “Advancing
European Studies in
Ukraine:
Interdisciplinary
Approach”. Kyiv, 2019.
- 68 p.
Влялько І. В. Основи
сучасної методології
адаптації
законодавства
України до права
Євросоюзу. Наукова
стаття. – С. 260-270.
Пріоритетні напрями
досліджень розвитку
держави і права в
умовах
євроатлантичної
інтеграції України. З
нагоди 65-річчя проф.
І.Біласа: монографія/
за заг. ред. професора
Наталії Камінської. Київ - Дрогобич:

Посвіт, 2018. - 288 с.
Влялько І. В.
Актуальні аспекти
інтеграції України у
візовий простір ЄС;
співавтор колективної
монографії «Україна в
міжнародних
інтеграційних
процесах»; розділ 3.7.
– С. 447-461 / авт.
кол.; за ред. В.В.
Копійки. – К.: ВПЦ
«Київський
університет», 2015. –
575 с.
Влялько І. В.
Співавтор підручника
«Європейське право:
право Європейського
союзу»; кн. друга:
Матеріальне право,
розділ 1 та 7. – С. 7-35;
281-322 / авт. кол.; за
заг. ред. В.І.
Муравйова. – К.: Ін
Юре, 2015. – 456 с.
Влялько І. В.
Парадигми публічних
закупівель
(порівняльноправовий аспект).
Наукова стаття. – С.
478-502. Становлення
та розвиток науки
європейського права в
Україні. Liber
Amicorum до 70-річчя
проф. В. Муравйова:
монографія / за заг.
ред. К. Смирнової. –
Одеса: Фенікс, 2017. –
504 с.
Влялько І. В. брав
участь у 14
міжнародних та
вітчизняних науковопрактичних
конференціях, а
також, з квітня 2017 р.
залучений як експерт
з питань секторальної
політики ЄС
«Підтримка
впровадження Угоди
про асоціацію між
Україною та ЄС»
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щодо моніторингу
євро-інтеграційних
процесів у
Секретаріаті КМУ.
З листопада 2019 р.
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з питань права ЄС для
надання консультацій
щодо моніторингу
євроінтеграційних
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and
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Влялько І. В.
Співавтор підручника
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право Європейського
союзу»; кн. друга:
Матеріальне право,
розділ 1 та 7. – С. 7-35;
281-322 / авт. кол.; за
заг. ред. В.І.
Муравйова. – К.: Ін
Юре, 2015. – 456 с.
Collection of Syllabi for
Master Program (LLM)
“European Business
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supervising: Prof.
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Prof. K. Smyrnova, PhD
O. Sviatun, PhD A.
Fedorova, PhD I.
Vlyalko.
With the support of the
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of the EU within the
Jean Monnet Centre of
Excellence Project
“Advancing European
Studies in Ukraine:
Interdisciplinary
Approach”. Kyiv, 2019.
- 68 p.
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навчальних програм
курсів для
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програми. За
редакцією проф.,
д.е.н. О.І.Шниркова.
Автори: О.І. Шнирков,
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Р.Д.Стаканов, Ю.Ю.
Хватов, С. А. Циганов,
О.А. Чугаєв,
Л.О.Шворак.
Видання: Інститут
міжнародних відносин
КНУ імені Тараса
Шевченка. Київ, 2020.
- 96 с.
Влялько І. В.
Парадигми публічних
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Проект Угоди про
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Влялько І. В. брав
участь як суддя на
Усному раунді І
National Moot Court
Competition on EU Law
21 вересня 2018 року
на базі Інституту
міжнародних відносин
27-28.03.2020
відбувся 1й тур, 15
жовтня 2й тур II
National Moot Court
Competition on EU Law
– Другий
всеукраїнський

конкурс по праву ЄС.
Організатор заходу –
проф. Смирнова К.В.,
доц. Влялько І.В. та ін.
З квітня 2017 р.
залучений як експерт
з питань секторальної
політики ЄС
«Підтримка
впровадження Угоди
про асоціацію між
Україною та ЄС»
(Association4U) для
надання консультацій
щодо моніторингу
євро-інтеграційних
процесів у
Секретаріаті Кабінету
Міністрів України.
З листопада 2019 р.
залучений як експерт
з питань права ЄС для
надання консультацій
щодо моніторингу
євроінтеграційних
процесів в Урядовому
офісі координації
європейської та
євроатлантичної
інтеграції.
357913

Святун
Олена
Володимирів
на

доцент,
Основне
місце
роботи

Інститут
міжнародних
відносин

Диплом
бакалавра,
Київський
національний
університет
імені Тараса
Шевченка,
Інститут
міжнародних
відносин, рік
закінчення:
2001,
спеціальність:
030401
Міжнародні
відносини,
Диплом
магістра,
Київський
національний
університет
імені Тараса
Шевченка,
Інститут
міжнародних
відносин, рік
закінчення:
2002,
спеціальність:
030402
Міжнародне
право, Диплом
кандидата наук
ДK 030687,
виданий
15.12.2005,
Атестат
доцента 12ДЦ
040633,
виданий
22.12.2014
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Міжнародні
механізми
вирішення
спорів /
Settlement of
International
Disputes

Святун О.В. має
наукові публікації з
тематики курсів, що
викладаються нею:
1. Святун Олена
Володимирівна.
Вирішення спорів в
праві ЄС. Конспект
лекцій. - Київ:
Інститут міжнародних
відносин. – 121 с.
2. Sviatun Olena.
Dispute Settlement in
EU Law. Compilation of
lections. - Kyiv:
Institute of
International
Relations– 131 p.
3. Святун О.В. Розділ
1. Особливості
функціонування Суду
Європейського Союзу.
// Суд Європейського
Союзу: особливості
функціонування та
правові позиції /
упоряд. Л. В.
Сидорова ; за заг.
наук. ред. д-ра юрид.
наук, проф. К. В.
Смирнової. — Київ :
Видавничий Дім
«Ратіо Деціденді».
2020. С.7-17.
Святун О.В. брала
участь в міжнародних
науково-практичних
конференціях,
присвячених тематиці
курсу, зокрема:
1. В якості
лектора/доповідача в
Правовому
практикумі для
адвокатів «Правові
позиції Європейського
суду з прав людини та
Суду Європейського
Союзу. Право на

мирне володіння
майном:
європейський та
національний досвід»
(м. Київ, 9 – 10 липня
2019 р.). Тема
доповіді: Правовий
статус та юрисдикція
Суду Європейського
Союзу: структура
Суду; склад Суду;
практика Суду в
різних галузях права
ЄС.
2. Вякості
лектора/доповідача в
Правовому
практикумі для
адвокатів «Правові
позиції Суду
Європейського
Союзу.» (м. Київ, 27
вересня 2019 р.). Тема
доповіді: «Правовий
статус та юрисдикція
Суду Європейського
Союзу: структура
Суду; склад Суду;
практика Суду в
різних галузях права
ЄС.»
3. У Міжнародній
науково-практичній
конференції
«Застосування
практики Суду ЄС у
правовому порядку
України» (24 січня
2020 р., м. Київ).
Назва доповіді: «Суд
Європейського Союзу:
процедури і
юрисдикція».
Святун О.В. є
організатором та
співорганізатором
наукових заходів, на
які запрошуються
здобувачі вищої
освіти, зокрема:
1. Міжнародної
науково-практичної
конференції
«ЕВОЛЮЦІЯ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО
СОЮЗУ: ОСНОВНІ
ВИКЛИКИ
СУЧАСНОСТІ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ» (3
грудня 2019, м. Київ).
Назва доповіді:
«Імплементація
директиви ЄС щодо
тимчасово
відряджених
працівників в
Україні».
2. Міжнародної
науково-практичної
конференції
«НОРМАТИВНА
СИЛА
ЄВРОПЕЙСЬКОГО
СОЮЗУ» (29-30
травня 2020, м. Київ).
Назва доповіді:
«Новітні тенденції
інституту
європейської
громадянської

ініціативи».
Святун О.В. виступала
у 2018 та 2020 рр.
організатором та
суддею І та ІІ
Всеукраїнських
змагань навчального
судового процесу з
права ЄС.
357548

Федорова
Алла
Леонідівна

доцент,
Основне
місце
роботи

Інститут
міжнародних
відносин

Диплом
спеціаліста,
Донецький
державний
університет,
рік закінчення:
1998,
спеціальність:
060101
Правознавство,
Диплом
кандидата наук
ДK 021793,
виданий
14.01.2004,
Атестат
доцента 12ДЦ
022727,
виданий
21.05.2009
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Трудове та
соціальне
право ЄС / EU
Labor & Social
Law

1) Федорова А.Л. має
наукові публікації з
тематики
порівняльного
трудового і
соціального права,
зокрема:
Порівняльне трудове
право. Підручник/
А.Л. Федорова . –
Одеса: Феникс. – 2018.
– 352 с.
Сучасні тенденції
розвитку трудового
права ЄС/
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. –
504с.;
Трудове право
Європейського союзу/
Європейське право:
право Європейського
союзу. Підручник у
трьох кн../за заг. ред..
В.І. Муравйова. –
Київ: Ін Юре, 2015. –
Кн. 2: матеріальне
право Європейського
союзу. – Київ: Ін Юре,
в трьох книгах, Кн. 2.
– 2015. – 456с.
Paths of Evaluation of
Labor Relations in
Cases of Civil Contracts
Paths of Evaluation of
Labor Relations in
Cases of Civil Contracts
Concluding in
Accordance with the
European Legislation &
Court Practice in
European
States//Kseniia
Smyrnova, Alla
Fedorova/Generosos
animos labor nutrit ed.
Izabela Gawłowicz,
Sławomir Maciejewski.
Uniwersytet
Zielonogórski.
Wydawnictwo Adam
Marszałek: 2019. – 235247pp., (302p.)
Проблеми виконання
Україною взятих на
себе зобов’язань за
Європейською
соціальною хартією
переглянутою.
Коментар до
Висновків
Європейського
комітету з соціальних
прав стосовно України
2020 року // //

Український часопис
міжнародного права. № 2. - 2020. - С. 149152. DOI:
https://doi.org/10.3695
2/uail.2020.2.149-152
Роль конвенцій
Міжнародної
організації праці у
реформуванні
трудового
законодавства
України //
Український часопис
міжнародного права. № 3. - 2019. - С. 109114. DOI:
https://doi.org/10.3695
2/uail.2019.3.109-114
Імплементація Угоди
про асоціацію між
Україною та ЄС у
сфері трудових
відносин: проблеми та
перспективи/К.
Смирнова, А.
Федорова//
Український часопис
міжнародного права. № 2. - 2019. - С. 69-78
Рішення Великої
палати у справі Фабіан
проти Угорщини у
контексті практики
Європейського суду з
прав людини //
Український часопис
міжнародного права. № 4 – 2018. – С. 118121
Скорочення
соціальних виплат та
пенсій у зв’язку з
фінансовою кризою.
Практика
Європейського суду з
прав людини // Зб.
наук. статей за
матеріалами
конференції
«Європейська
інтеграція в контексті
сучасної
геополітики». /ред.
кол. А.П. Гетман, І.В.
Яковюк, В.І.
Самощенко та ін. –
Харків: Право. – 2016.
Скорочення
соціальних виплат і
пенсій: Конституція
України та практика
Європейського суду з
прав людини/А.Л.
Федорова //
Національна безпека і
оборона – 2016. - № 56 (163-164). – С. 100106. // URL:
http://old.razumkov.or
g.ua/ukr/files/category
_journal/n5-6_(163164)_2016_ukr.pdf
Місце та роль
соціальної політики в
Угоді про асоціацію
між Україною та
Європейським
Союзом // Право
України, 2015 - № 8;
Зобов′язання України

за європейською
соціальною хартією
(переглянутою):
юридичні наслідки у
випадку
невиконання//
Наукові записки.
НаУКМА Юридичні
науки /Том 168, 2015.
– стор.77-81
Національний
університет «КиєвоМогилянська
академія»;
Місце та роль
соціальної політики в
угодах ЄС з Україною
та пострадянськими
державами
(порівняльний
аспект)// Сучасні
проблеми
порівняльного
правознавства: зб.
наук. праць/ за ред..
Ю.С. Шемшученка,
Я.В. Лазура; упор.
Кресін О.В., М.В.
Савчин. – УжгородКиїв, Вид-во
«Говерла» - 2015. 216с.;
Protection of social
rights by the European
Court of Human Rights.
Enlargement of the
sphere of functioning of
the European
Convention for the
Protection Of Human
Rights and
Fundamental Freedoms
to protection of social
rights (Chapter 7) A.
Fedorova 295- 325
pp.// Effectiveness of
the European Court of
Human Rights:
Challenges and
Solutions: monograph /
S. Kivalov, O.
Vyshniakov, N.
Senatorova etc./ Odessa: Yurydychna
literature, 2014. – 328
p.;
Трудове право
Європейського союзу/
Європейське право:
право Європейського
союзу. Підручник у
трьох кн../за заг. ред..
В.І. Муравйова. –
Київ: Ін Юре, 2015. –
Кн. 2: матеріальне
право Європейського
союзу. – Київ: Ін Юре,
в трьох книгах, Кн. 2.
– 2015. – 456с.
2) Федорова А.Л.
брала участь в
міжнародних науковопрактичних
конференціях,
присвячених тематиці
порівняльного
трудового і
соціального права,
зокрема:
- ІІІ Міжнародній
науково-практичній

конференції
«Соціальні права та їх
захист
адміністративним
судом» (м.Київ, 4
вересня, 2020 р.);
Міжнародній
конференції консультації
зацікавлених
установ/організацій «
Визначення напрямів
співпраці у сфері
розвитку соціальних
прав в Україні» (м.
Київ, 16-17 січня 2019
р.). Тема доповіді:
«Підвищення
обізнаності та
навчання
європейським
соціальним
стандартам у
контексті підвищення
ефективності
імплементації ЄСХ в
Україні»;
- Міжнародній
науково-практичній
конференції
«Європейська
інтеграція в контексті
сучасної
геополітики», що
відбулася 24 травня
2016 р. у м. Харків.
Тема доповіді:
«Скорочення
соціальних виплат та
пенсій у зв’язку з
фінансовою кризою.
Практика
Європейського суду з
прав людини»;
- Четвертій
Всеукраїнській
науковій конференції
«Актуальні проблеми
міжнародного захисту
прав людини:
відповідальність за
порушення прав
людини», що
відбулася 4 березня
2015 р. у м. Київ. Тема
доповіді:
«Зобов′язання
України за
європейською
соціальною хартією
(переглянутою);
- Міжнародній
науково-практичній
конференції,
присвяченій 25-річчю
УАМП «Розвиток
науки і практики
міжнародного права»
та міжнародноправових читаннях,
присвячених пам’яті
Олександра
Задорожнього, що
відбулася 22 червня
2018 р., Київ. Тези на
тему «Роль Суду ЄС у
розвитку трудового
права Європейського
Союзу» опубліковано;
- Міжнародній
конференції

«Імплементація Угоди
про асоціацію між
Україною та ЄС:
публічно правові та
приватноправові
аспекти» (м. Львів, 20
квітня 2018 р.). Тема
доповіді "Виконання
Угоди про асоціацію
між Україною та ЄС у
сфері праці та
зайнятості".
3) Федорова А.Л..
була організатором та
членом суддівської
колегії з моделювання
судового засідання з
права ЄС у 2019 р.,
виступала тренером
студентських команд,
зокрема,
Всеукраїнського Moot
Court з трудового
права (команда посіла
призове місце), брала
участь в організації
круглих столів,
конференцій,
зокрема:
моделювання
судового засідання з
питань ВПО у 2020 р.
4) Федорова А.Л. є
сертифікованим
тренером освітньої
дистанційної
програми для юристів
Ради Європи та
запроваджує
проходження
студентами
дистанційних курсів, у
тому числі курсу
«Labour rights» з
отриманням
сертифікатів Ради
Європи.
5) Федорова А.Л.
популяризує наукові
здобутки з тематики
порівняльного
трудового і
соціального права,
зокрема, зокрема
виступала на пресконференції УНІАН
на тему «Практики
Європейського суду з
прав людини з з
пенсійних питань та
питань компенсації
для ВПО», яка
проводилася
Проектом Ради
Європи «Внутрішнє
переміщення в
Україні: розробка
тривалих рішень» та
УАА, (20 лютого
2020), як лектор
виступала з відкритою
лекцією з
відеозаписом на тему:
Європейська
соціальна хартія.
Імплементація в
Україні» в Інституті
міжнародних відносин
КНУ ім.. Т. Шевченка,
на юридичному
факультеті

Львівського
національного
університету,
юридичному
факультеті
Східноєвропейського
національного
університету ім. Л.
Українки (Луцьк) в
рамках Проекту Ради
Європи «Розвиток
соціальних прав
людини як ключовий
чинник сталої
демократії в Україні».
6) Федорова А.Л. є
місцевим експертом
Проекту Ради Європи
«Розвиток соціальних
прав людини як
ключовий чинник
сталої демократії в
Україні».
7) Федорова А.Л. з
2020 р. є
міжнародним
експертом Ради
Європи з питань
Європейської
соціальної хартії
1) Федорова А.Л. має
наукові публікації з
тематики
порівняльного
трудового і
соціального права,
зокрема:
Порівняльне трудове
право. Підручник/
А.Л. Федорова . –
Одеса: Феникс. – 2018.
– 352 с.
Сучасні тенденції
розвитку трудового
права ЄС/
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. –
504с.;
Трудове право
Європейського союзу/
Європейське право:
право Європейського
союзу. Підручник у
трьох кн../за заг. ред..
В.І. Муравйова. –
Київ: Ін Юре, 2015. –
Кн. 2: матеріальне
право Європейського
союзу. – Київ: Ін Юре,
в трьох книгах, Кн. 2.
– 2015. – 456с.
Paths of Evaluation of
Labor Relations in
Cases of Civil Contracts
Paths of Evaluation of
Labor Relations in
Cases of Civil Contracts
Concluding in
Accordance with the
European Legislation &
Court Practice in
European
States//Kseniia
Smyrnova, Alla

Fedorova/Generosos
animos labor nutrit ed.
Izabela Gawłowicz,
Sławomir Maciejewski.
Uniwersytet
Zielonogórski.
Wydawnictwo Adam
Marszałek: 2019. – 235247pp., (302p.)
Проблеми виконання
Україною взятих на
себе зобов’язань за
Європейською
соціальною хартією
переглянутою.
Коментар до
Висновків
Європейського
комітету з соціальних
прав стосовно України
2020 року // //
Український часопис
міжнародного права. № 2. - 2020. - С. 149152. DOI:
https://doi.org/10.3695
2/uail.2020.2.149-152
Роль конвенцій
Міжнародної
організації праці у
реформуванні
трудового
законодавства
України //
Український часопис
міжнародного права. № 3. - 2019. - С. 109114. DOI:
https://doi.org/10.3695
2/uail.2019.3.109-114
Імплементація Угоди
про асоціацію між
Україною та ЄС у
сфері трудових
відносин: проблеми та
перспективи/К.
Смирнова, А.
Федорова//
Український часопис
міжнародного права. № 2. - 2019. - С. 69-78
Рішення Великої
палати у справі Фабіан
проти Угорщини у
контексті практики
Європейського суду з
прав людини //
Український часопис
міжнародного права. № 4 – 2018. – С. 118121
Скорочення
соціальних виплат та
пенсій у зв’язку з
фінансовою кризою.
Практика
Європейського суду з
прав людини // Зб.
наук. статей за
матеріалами
конференції
«Європейська
інтеграція в контексті
сучасної
геополітики». /ред.
кол. А.П. Гетман, І.В.
Яковюк, В.І.
Самощенко та ін. –
Харків: Право. – 2016.
Скорочення
соціальних виплат і

пенсій: Конституція
України та практика
Європейського суду з
прав людини/А.Л.
Федорова //
Національна безпека і
оборона – 2016. - № 56 (163-164). – С. 100106. // URL:
http://old.razumkov.or
g.ua/ukr/files/category
_journal/n5-6_(163164)_2016_ukr.pdf
Місце та роль
соціальної політики в
Угоді про асоціацію
між Україною та
Європейським
Союзом // Право
України, 2015 - № 8;
Зобов′язання України
за європейською
соціальною хартією
(переглянутою):
юридичні наслідки у
випадку
невиконання//
Наукові записки.
НаУКМА Юридичні
науки /Том 168, 2015.
– стор.77-81
Національний
університет «КиєвоМогилянська
академія»;
Місце та роль
соціальної політики в
угодах ЄС з Україною
та пострадянськими
державами
(порівняльний
аспект)// Сучасні
проблеми
порівняльного
правознавства: зб.
наук. праць/ за ред..
Ю.С. Шемшученка,
Я.В. Лазура; упор.
Кресін О.В., М.В.
Савчин. – УжгородКиїв, Вид-во
«Говерла» - 2015. 216с.;
Protection of social
rights by the European
Court of Human Rights.
Enlargement of the
sphere of functioning of
the European
Convention for the
Protection Of Human
Rights and
Fundamental Freedoms
to protection of social
rights (Chapter 7) A.
Fedorova 295- 325
pp.// Effectiveness of
the European Court of
Human Rights:
Challenges and
Solutions: monograph /
S. Kivalov, O.
Vyshniakov, N.
Senatorova etc./ Odessa: Yurydychna
literature, 2014. – 328
p.;
Трудове право
Європейського союзу/
Європейське право:
право Європейського

союзу. Підручник у
трьох кн../за заг. ред..
В.І. Муравйова. –
Київ: Ін Юре, 2015. –
Кн. 2: матеріальне
право Європейського
союзу. – Київ: Ін Юре,
в трьох книгах, Кн. 2.
– 2015. – 456с.
2) Федорова А.Л.
брала участь в
міжнародних науковопрактичних
конференціях,
присвячених тематиці
порівняльного
трудового і
соціального права,
зокрема:
- ІІІ Міжнародній
науково-практичній
конференції
«Соціальні права та їх
захист
адміністративним
судом» (м.Київ, 4
вересня, 2020 р.);
Міжнародній
конференції консультації
зацікавлених
установ/організацій «
Визначення напрямів
співпраці у сфері
розвитку соціальних
прав в Україні» (м.
Київ, 16-17 січня 2019
р.). Тема доповіді:
«Підвищення
обізнаності та
навчання
європейським
соціальним
стандартам у
контексті підвищення
ефективності
імплементації ЄСХ в
Україні»;
- Міжнародній
науково-практичній
конференції
«Європейська
інтеграція в контексті
сучасної
геополітики», що
відбулася 24 травня
2016 р. у м. Харків.
Тема доповіді:
«Скорочення
соціальних виплат та
пенсій у зв’язку з
фінансовою кризою.
Практика
Європейського суду з
прав людини»;
- Четвертій
Всеукраїнській
науковій конференції
«Актуальні проблеми
міжнародного захисту
прав людини:
відповідальність за
порушення прав
людини», що
відбулася 4 березня
2015 р. у м. Київ. Тема
доповіді:
«Зобов′язання
України за
європейською
соціальною хартією

(переглянутою);
- Міжнародній
науково-практичній
конференції,
присвяченій 25-річчю
УАМП «Розвиток
науки і практики
міжнародного права»
та міжнародноправових читаннях,
присвячених пам’яті
Олександра
Задорожнього, що
відбулася 22 червня
2018 р., Київ. Тези на
тему «Роль Суду ЄС у
розвитку трудового
права Європейського
Союзу» опубліковано;
- Міжнародній
конференції
«Імплементація Угоди
про асоціацію між
Україною та ЄС:
публічно правові та
приватноправові
аспекти» (м. Львів, 20
квітня 2018 р.). Тема
доповіді "Виконання
Угоди про асоціацію
між Україною та ЄС у
сфері праці та
зайнятості".
3) Федорова А.Л..
була організатором та
членом суддівської
колегії з моделювання
судового засідання з
права ЄС у 2019 р.,
виступала тренером
студентських команд,
зокрема,
Всеукраїнського Moot
Court з трудового
права (команда посіла
призове місце), брала
участь в організації
круглих столів,
конференцій,
зокрема:
моделювання
судового засідання з
питань ВПО у 2020 р.
4) Федорова А.Л. є
сертифікованим
тренером освітньої
дистанційної
програми для юристів
Ради Європи та
запроваджує
проходження
студентами
дистанційних курсів, у
тому числі курсу
«Labour rights» з
отриманням
сертифікатів Ради
Європи.
5) Федорова А.Л.
популяризує наукові
здобутки з тематики
порівняльного
трудового і
соціального права,
зокрема, зокрема
виступала на пресконференції УНІАН
на тему «Практики
Європейського суду з
прав людини з з
пенсійних питань та

питань компенсації
для ВПО», яка
проводилася
Проектом Ради
Європи «Внутрішнє
переміщення в
Україні: розробка
тривалих рішень» та
УАА, (20 лютого
2020), як лектор
виступала з відкритою
лекцією з
відеозаписом на тему:
Європейська
соціальна хартія.
Імплементація в
Україні» в Інституті
міжнародних відносин
КНУ ім.. Т. Шевченка,
на юридичному
факультеті
Львівського
національного
університету,
юридичному
факультеті
Східноєвропейського
національного
університету ім. Л.
Українки (Луцьк) в
рамках Проекту Ради
Європи «Розвиток
соціальних прав
людини як ключовий
чинник сталої
демократії в Україні».
6) Федорова А.Л. є
місцевим експертом
Проекту Ради Європи
«Розвиток соціальних
прав людини як
ключовий чинник
сталої демократії в
Україні».
7) Федорова А.Л. з
2020 р. є
міжнародним
експертом Ради
Європи з питань
Європейської
соціальної хартії

358908

Бенедик Яна асистент,
Степанівна
Сумісництв
о

Інститут
міжнародних
відносин

Диплом
магістра,
Національний
університет
"Юридична
академія
України імені
Ярослава
Мудрого", рік
закінчення:
2013,
спеціальність:
060101
Правознавство,
Диплом
кандидата наук
ДK 040734,
виданий
28.02.2017
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Європейське
право
компаній /
European
Company Law

Бенедик Я. С. має
наукові такі дотичні
до тематики
навчальної
дисципліни
публікації:
1) Право
Європейського Союзу:
основи теорії :
підручник / [Т. М.
Анакіна, Т. В.
Комарова, О. Я.
Трагнюк, І. В. Яковюк
та ін.] ; за заг. Ред. І. В.
Яковюка. — Право,
2019. — 360 с.
(Бенедик Я. С.
Підрозділи 1.5, 2.7,
4.6, 4.8, 6.8 — 1 друк.
арк.)
2) Право
Європейського Союзу
(в питаннях і
відповідях) : нав.довідк. посіб. / [Т. В.
Комарова, О. Я.
Трагнюк, І. В. Яковюк

та ін.] ; за заг. ред. І. В.
Яковюка. — Харків :
Право, 2019. — 178 с.
(Бенедик Я. С.
Підрозділи 4, 17, 29,
34 — 0,6 друк. арк.)
3) Бенедик Я. С. Щодо
окремих аспектів
забезпечення
дотримання цінностей
ЄС у відносинах з
третіми державами /
Я. С. Бенедик //
Журнал
європейського і
порівняльного права.
– 2019. – № 2. – С. 7888.
Бенедик Я. С. брала
участь у таких
конференціях:
1. науково-практичній
конференції «Римська
декларація ЄС: нові
пріоритети розвитку
об’єднаної Європи»,
12 травня 2017 р.
2. міжнародній
конференції «Угода
про асоціацію як
інструмент правових
реформ в Україні»,
23.10.2017 р.,
Національний
юридичний
університет імені
Ярослава Мудрого;
3. науково-практичній
конференції «Україна
і Європейський Союз:
шлях до сталого
розвитку», 24 квітня
2018 р., Національний
юридичний
університет імені
Ярослава Мудрого;
4. науково-практичній
конференції «Сучасні
глобалізаційні
виклики і міжнародне
право», 15 листопада
2018 р., Національний
юридичний
університет імені
Ярослава Мудрого;
5. всеукраїнській
науково-практичній
конференції «Україна
і Європейський Союз:
шлях до сталого
розвитку» (15 травня
2019 р., Національний
юридичний
університет імені
Ярослава Мудрого,
кафедра права
Європейського
Союзу);
6. міжнародній
науково-практичній
конференції
«Еволюція
Європейського Союзу:
основні виклики
сучасності та
перспективи» (м.
Київ, 3 грудня 2019
року).
Бенедик Я. С. була
співорганізатором

358872

Виговський
Олександр
Ігорович

доцент
кафедри
міжнародн
ого
приватного
права,
Основне
місце
роботи

Інститут
міжнародних
відносин

Диплом
магістра,
Київський
національний
університет
імені Тараса
Шевченка,
Інститут
міжнародних
відносин, рік
закінчення:
2002,
спеціальність:
030402
Міжнародне
право, Диплом
доктора наук
ДД 001138,
виданий
26.09.2012,
Атестат
доцента 12ДЦ
035634,
виданий
04.07.2013
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круглого столу «Права
людини: здобутки,
проблеми та
перспективи», м. Київ,
5 грудня 2019 року.
Міжнародне
Наукове стажування:
корпоративне Міжнародний
та інвестиційне інститут
право /
уніфікації приватного
International
права (УНІДРУА) (м.
Corporate &
Рим,
Investment Law Італія), науководослідна робота
Інституту над
проектом
«Intermediated
Securities Transactions
in
Emerging Markets»
(03.09.2012 31.10.2012).
Мовна кваліфікація:
рівень володіння
іноземною
(англійською) мовою
підтверджує диплом
про
базову вищу освіту за
напрямом підготовки
«Міжнародні
відносини»,
кваліфікація
«Магістр»
міжнародного права,
перекладач з
англійської мови
(КВ №19613405 від
20.06.2002
року)Виговський О.І.
має наукові публікації
з тематики
порівняльного
цивільного права,
зокрема:
1) Виговський О.І.
Правова природа
конвертації
цінних паперів. Вісник
Київського
національного
університету імені
Тараса Шевченка.
Серія
«Міжнародні
відносини». 2015. №1.
С. 55-58.
2) Vygovskyy O.I.
Reform in the
Securities Clearing and
Settlement System
Regulation in Ukraine.
Актуальні
проблеми
міжнародних
відносин. 2016. Вип.
129. С.
65-73.
3) Виговський О.І.
Правовідносини щодо
випуску та
розміщення цінних
паперів у системі
цивільних
правовідносин.
Часопис Київського
університету
права. 2018. №4. С.
140-144.
4) Виговський О.І.
Правовий режим
правочинів із

заінтересованістю в
акціонерному праві як
механізм
попередження
корпоративних
конфліктів. Актуальні
проблеми
міжнародних
відносин. 2019. Вип.
138. С.
114-123.
5) Виговський О.І.
Доктрина ultra vires та
її еволюція
в англійській
законодавчій та
судовій практиці.
Підприємництво,
господарство і право.
2019. №4. С.
5-9.
Виговський О.І. брав
участь в міжнародних
науково-практичних
конференціях,
симпозіумах,
круглих столах,
зокрема:
1) Київські правові
читання «Речове
право:
пріоритети та
перспективи», що
відбулися 22
березня 2019 року на
юридичному
факультеті
Київського
національного
університету імені
Тараса
Шевченка. Тези
опубліковано.
2) Міжн. наук.-практ.
конф. «Модернізація
цивільноправової
відповідальності
(Матвєєвські
цивілістичні
читання» (м. Київ, 18
жовтня 2019 року).
Доповідь
на тему “Особливості
цивільно-правової
відповідальності за
розкриття
недостовірної
інформації на
фондовому ринку”.
Тези опубліковано.
3) Круглий стіл
«Правове
регулювання
підприємницької
діяльності в
пострадянський
період» (м. Київ, 12
березня 2019 року).
Виговський О.І.
виступав офіційіним
опонентом
на захистах
дисертацій з тематики
цивільного
права:
1) Міндарьової
Марини Юрііївни на
тему «Облігації
як об’єкт цивільного
обороту», подану на

здобуття
наукового ступеня
кандидата юридичних
наук за
спеціальністю
12.00.03 – цивільне
право і цивільний
процес; сімейне право;
міжнародне приватне
право
(09.12.2015).
2) Погребняка
Володимира
Яковлевича на тему
«Цивільно-правове
регулювання відносин
споживчого
кредитування в
Україні», подану на
здобуття наукового
ступеня кандидата
юридичних
наук за спеціальністю
12.00.03 – цивільне
право і
цивільний процес;
сімейне право;
міжнародне
приватне право
(03.06.2016).


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

ПРН
Обов’язкові освітні
відповідає
компоненти, що
результату забезпечують ПРН
навчання,
визначено
му
стандартом
вищої
освіти (або
охоплює
його)

Методи навчання

Форми та методи
оцінювання

Лекція, семінарське заняття,
виконання завдань
самостійної роботи, участь у
вирішення кейсів

Опитування на семінарських
заняттях, оцінювання
завдань самостійної роботи,
оцінювання виконання
групового завданнясимуляції, проміжна
контрольна робота

ПРН 12. Готувати
проекти
міжнародних
договорів та актів
національного
законодавства,
демонструвати
вміння усувати
суперечності між
різними
нормативними
документами,
заповнювати
прогалини в
механізмі
міжнародноправового
регулювання,
надавати
пропозиції з
приведення норм
вітчизняного
законодавства у
відповідність до
норм європейського
права

Антимонопольне
право ЄС / EU
Competition Law

ПРН 1.

Методологія наукових Лекція, семінарське заняття, Опитування на семінарських

Демонструвати
знання і навички
щодо способів та
методів вирішення
конкретних
правових та
економічних
проблемних питань
як на
міжнародному
рівні, зокрема
європейському, та і
національному;
щодо ґрунтовного
аналізу правових
концепцій та
бізнесових схем,
продукування
нових ідей та
підходів для
розв’язання
практичних
завдань зі сфери
професійної
діяльності

досліджень в галузі
вирішення практичних
європейського права / задач, виконання
Methodology of
самостійної роботи
European Law Research

заняттях, оцінювання
завдань самостійної роботи,
проміжна контрольна
робота

ПРН 9. Визначати
зміст та юридичну
природу
національних
нормативноправових актів,
міжнародних
договорів та угод,
виявляти колізії
між нормами
міжнародних
договорів, нормами
права ЄС та
актами
національного
законодавства, а
також
пропонувати
конкретні шляхи їх
вирішення

Антимонопольне
право ЄС / EU
Competition Law

Лекція, семінарське заняття, Опитування на семінарських
виконання завдань
заняттях, оцінювання
самостійної роботи
завдань самостійної роботи,
проміжна контрольна
робота

ПРН 4. Розуміти
міжнародноправову ситуацію,
зокрема на рівні
ЄС,
використовувати
різні джерела
інформації, в тому
числі зарубіжні,
зокрема за
допомогою
новітніх
інформаційних і
комунікаційних
технологій, для
з’ясування
обставин і фактів,
надання
міжнародноправової оцінки
подіям зі сфери
міжнародних
відносин

Методологія наукових
досліджень в галузі
європейського права /
Methodology of
European Law Research

Лекція, семінарське заняття,
вирішення практичних
задач, виконання
самостійної роботи

Опитування на семінарських
заняттях, оцінювання
завдань самостійної роботи,
проміжна контрольна
робота

ПРН 5.
Демонструвати
навички
комунікацій з
представниками
інших професій та
інших галузей
знань і видів
економічної й
правової діяльності

Методологія наукових
досліджень в галузі
європейського права /
Methodology of
European Law Research

Лекція, семінарське заняття,
вирішення практичних
задач, виконання
самостійної роботи

Опитування на семінарських
заняттях, оцінювання
завдань самостійної роботи,
проміжна контрольна
робота

на національному
та міжнародному
рівнях, а також
здатність
працювати з
фахівцями ЄС
ПРН 4. Розуміти
міжнародноправову ситуацію,
зокрема на рівні
ЄС,
використовувати
різні джерела
інформації, в тому
числі зарубіжні,
зокрема за
допомогою
новітніх
інформаційних і
комунікаційних
технологій, для
з’ясування
обставин і фактів,
надання
міжнародноправової оцінки
подіям зі сфери
міжнародних
відносин

Правове регулювання
державних закупівель
та державної
допомоги в ЄС / Public
Procurement & State
Aid regulation in the
EU

Лекція, семінарське заняття, Виступи на семінарських
вирішення практичних
заняттях, контрольна робота
казусів, виконання завдань
самостійної роботи

ПРН 5.
Демонструвати
навички
комунікацій з
представниками
інших професій та
інших галузей
знань і видів
економічної й
правової діяльності
на національному
та міжнародному
рівнях, а також
здатність
працювати з
фахівцями ЄС

Правове регулювання
державних закупівель
та державної
допомоги в ЄС / Public
Procurement & State
Aid regulation in the
EU

Лекція, семінарське заняття, Виступи на семінарських
вирішення практичних
заняттях, контрольна робота
казусів, виконання завдань
самостійної роботи

ПРН 6.
Застосовувати
одержані знання й
уміння з
міжнародного,
зокрема
європейського
права та з
міжнародних
відносин для
вирішення
практичних
завдань

Правове регулювання
державних закупівель
та державної
допомоги в ЄС / Public
Procurement & State
Aid regulation in the
EU

Лекція, семінарське заняття, Виступи на семінарських
вирішення практичних
заняттях, контрольна робота
казусів, виконання завдань
самостійної роботи

ПРН 9. Визначати
зміст та юридичну
природу
національних
нормативноправових актів,
міжнародних
договорів та угод,
виявляти колізії
між нормами
міжнародних
договорів, нормами
права ЄС та
актами
національного
законодавства, а
також
пропонувати
конкретні шляхи їх

Правове регулювання
державних закупівель
та державної
допомоги в ЄС / Public
Procurement & State
Aid regulation in the
EU

Лекція, семінарське заняття, Виступи на семінарських
вирішення практичних
заняттях, контрольна робота
казусів, виконання завдань
самостійної роботи

вирішення
ПРН 6.
Застосовувати
одержані знання й
уміння з
міжнародного,
зокрема
європейського
права та з
міжнародних
відносин для
вирішення
практичних
завдань

Трудове та соціальне
право ЄС / EU Labor &
Social Law

Лекція, семінарське заняття,
вирішення практичних
казусів, групових
завдань,виконання завдань
самостійної роботи,
виконання групових
завдань-симуляцій

Виступи на семінарських
заняттях,
Виступи-презентації,
проміжна контрольна
робота, вирішення кейсів

ПРН 10. Виявляти в
подіях і фактах
міжнародноправових відносин,
зокрема між
Україною та ЄС,
тенденції та
закономірності,
аналізувати їх,
визначати
пов’язані
можливості та
ризики

Трудове та соціальне
право ЄС / EU Labor &
Social Law

Лекція , семінарське
заняття, вирішення
практичних казусів,
групових завдань,виконання
завдань самостійної роботи,
виконання групових
завдань-симуляцій

Виступи на семінарських
заняттях,
Виступи-презентації,
проміжна контрольна
робота

ПРН 3.
Демонструвати
лідерські навички у
здійсненні
наукового та
прикладного
аналізу
особливостей
міжнародного
права та права ЄС,
вміти брати на
себе
відповідальність за
результати,
мотивувати колег
та керувати
роботою підлеглих
для досягнення
поставлених цілей

Виробнича
(переддипломна)
практика / Field
Practice (Pre-Diploma
Internship)

Практична підготовка, що
передбачає виконання
вказівок керівника бази
практики; збір, аналіз
звітних документів;
консультація

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

ПРН 7.
Здійснювати
професійне
представництво
фізичних та
юридичних осіб і
державних органів
в іноземних
державах, в
інститутах та
органах Євросоюзу,
двосторонніх
органах
міжнародних
організацій, на
міжнародних
конференціях;
аналізувати
політичні,
економічні й інші
ризики, пов’язані з
подіями
міжнародноправового
характеру;
аналізувати
інформацію про
стан міжнародних
відносин,
зовнішньої
політики України
та складати

Виробнича
(переддипломна)
практика / Field
Practice (Pre-Diploma
Internship)

Практична підготовка, що
передбачає виконання
вказівок керівника бази
практики; збір, аналіз
звітних документів;
консультація

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

аналітичні довідки
та звіти з
посиланням на
норми
міжнародного й
національного
права
ПРН 11.
Усвідомлювати
механізм та
наслідки
імплементації
норм міжнародних
договорів, зокрема
між Україною та
ЄС, актів
міжнародних
міжурядових
організацій, рішень
міжнародних судів
у національний
правопорядок

Виробнича
(переддипломна)
практика / Field
Practice (Pre-Diploma
Internship)

Практична підготовка, що
передбачає виконання
вказівок керівника бази
практики; збір, аналіз
звітних документів;
консультація

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

ПРН 13.
Усвідомлювати
необхідність
навчання впродовж
життя та
підвищення рівня
власної професійної
кваліфікації

Виробнича
(переддипломна)
практика / Field
Practice (Pre-Diploma
Internship)

Практична підготовка, що
передбачає виконання
вказівок керівника бази
практики; збір, аналіз
звітних документів;
консультація

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

ПРН 14.
Демонструвати
уміння та навички
письмової та усної
комунікації
іноземними
мовами, фахово
використовувати
юридичну
термінологію.

Виробнича
(переддипломна)
практика / Field
Practice (Pre-Diploma
Internship)

Практична підготовка, що
передбачає виконання
вказівок керівника бази
практики; збір, аналіз
звітних документів;
консультація

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

ПРН 4. Розуміти
міжнародноправову ситуацію,
зокрема на рівні
ЄС,
використовувати
різні джерела
інформації, в тому
числі зарубіжні,
зокрема за
допомогою
новітніх
інформаційних і
комунікаційних
технологій, для
з’ясування
обставин і фактів,
надання
міжнародноправової оцінки
подіям зі сфери
міжнародних
відносин.

Міжнародні
механізми вирішення
спорів / Settlement of
International Disputes

Лекція, семінарське заняття,
вирішення практичних
казусів, виконання завдань
самостійної роботи

Виступи на семінарських
заняттях, вирішення
індивідуальних практичних
завдань,
контрольна робота

ПРН 8.
Аналізувати і
впроваджувати на
практиці механізм
імплементації
актів права
Європейського
Союзу,
міжнародних
міжурядових
організацій та
інтеграційних
об’єднань у

Міжнародні
механізми вирішення
спорів / Settlement of
International Disputes

Лекція, семінарське заняття, Виступи на семінарських
виконання завдань
заняттях, контрольна
самостійної роботи
робота, виконання
індивідуальних
юридичних казусів,
вирішення групового
практичного завданнясимуляції

національну
правову систему.
ПРН 9. Визначати
зміст та юридичну
природу
національних
нормативноправових актів,
міжнародних
договорів та угод,
виявляти колізії
між нормами
міжнародних
договорів, нормами
права ЄС та
актами
національного
законодавства, а
також
пропонувати
конкретні шляхи їх
вирішення.

Міжнародні
механізми вирішення
спорів / Settlement of
International Disputes

Лекція, семінарське заняття,
вирішення практичних
казусів, виконання завдань
самостійної роботи;
виконання групових
завдань-симуляцій

Виступи на семінарських
заняттях, контрольна
робота, виконання
практичних завдань, участь
у виконанні групового
завдання - симуляції

ПРН 4. Розуміти
міжнародноправову ситуацію,
зокрема на рівні
ЄС,
використовувати
різні джерела
інформації, в тому
числі зарубіжні,
зокрема за
допомогою
новітніх
інформаційних і
комунікаційних
технологій, для
з’ясування
обставин і фактів,
надання
міжнародноправової оцінки
подіям зі сфери
міжнародних
відносин

Трудове та соціальне
право ЄС / EU Labor &
Social Law

Лекція, семінарське заняття,
вирішення практичних
казусів, групових завдань,
виконання завдань
самостійної роботи

Виступи на семінарських
заняттях,
Виступи-презентації,
проміжна контрольна
робота, вирішення кейсів

ПРН 5.
Демонструвати
навички
комунікацій з
представниками
інших професій та
інших галузей
знань і видів
економічної й
правової діяльності
на національному
та міжнародному
рівнях, а також
здатність
працювати з
фахівцями ЄС

Антимонопольне
право ЄС / EU
Competition Law

Лекція, семінарське заняття,
виконання завдань
самостійної роботи,
виконання групових
завдань-симуляцій

Опитування на семінарських
заняттях, оцінювання
завдань самостійної роботи,
оцінювання виконання
групового завданнясимуляції, проміжна
контрольна робота

ПРН 9. Визначати
зміст та юридичну
природу
національних
нормативноправових актів,
міжнародних
договорів та угод,
виявляти колізії
між нормами
міжнародних
договорів, нормами
права ЄС та
актами
національного

Порівняльне та
міжнародне податкове
право / Comparative
and International Tax
Law

Лекція, семінарське заняття, Виступи на семінарських
вирішення практичних
заняттях, контрольна робота
казусів, виконання завдань
самостійної роботи

законодавства, а
також
пропонувати
конкретні шляхи їх
вирішення
ПРН 1.
Демонструвати
знання і навички
щодо способів та
методів вирішення
конкретних
правових та
економічних
проблемних питань
як на
міжнародному
рівні, зокрема
європейському, та і
національному;
щодо ґрунтовного
аналізу правових
концепцій та
бізнесових схем,
продукування
нових ідей та
підходів для
розв’язання
практичних
завдань зі сфери
професійної
діяльності

Антимонопольне
право ЄС / EU
Competition Law

Лекція , семінарське
заняття, виконання завдань
самостійної роботи,
виконання групових
завдань-симуляцій

Опитування на семінарських
заняттях, оцінювання
завдань самостійної роботи,
оцінювання виконання
групового завданнясимуляції, проміжна
контрольна робота

ПРН 4. Розуміти
міжнародноправову ситуацію,
зокрема на рівні
ЄС,
використовувати
різні джерела
інформації, в тому
числі зарубіжні,
зокрема за
допомогою
новітніх
інформаційних і
комунікаційних
технологій, для
з’ясування
обставин і фактів,
надання
міжнародноправової оцінки
подіям зі сфери
міжнародних
відносин

Антимонопольне
право ЄС / EU
Competition Law

Лекція, семінарське заняття, Опитування на семінарських
виконання завдань
заняттях, оцінювання
самостійної роботи
завдань самостійної роботи,
проміжна контрольна
робота

ПРН 1.
Демонструвати
знання і навички
щодо способів та
методів вирішення
конкретних
правових та
економічних
проблемних питань
як на
міжнародному
рівні, зокрема
європейському, та і
національному;
щодо ґрунтовного
аналізу правових
концепцій та
бізнесових схем,
продукування
нових ідей та
підходів для
розв’язання
практичних
завдань зі сфери

Економічне право
Європейського Союзу
/ EU Economic Law

Лекція, семінарське заняття,
виконання завдань
самостійної роботи
Виступи на семінарських
заняттях, контрольна робота

Опитування на семінарських
заняттях, перевірка
виконання самостійних
робіт, оцінювання промов
на задану тематику,
перевірка контрольної
роботи

професійної
діяльності
ПРН 4. Розуміти
міжнародноправову ситуацію,
зокрема на рівні
ЄС,
використовувати
різні джерела
інформації, в тому
числі зарубіжні,
зокрема за
допомогою
новітніх
інформаційних і
комунікаційних
технологій, для
з’ясування
обставин і фактів,
надання
міжнародноправової оцінки
подіям зі сфери
міжнародних
відносин

Економічне право
Європейського Союзу
/ EU Economic Law

Лекція, семінарське заняття, Опитування на семінарських
вирішення практичних
заняттях, перевірка
завдань
виконання самостійних
робіт, оцінювання промов
на задану тематику,
перевірка контрольної
роботи

ПРН 5.
Демонструвати
навички
комунікацій з
представниками
інших професій та
інших галузей
знань і видів
економічної й
правової діяльності
на національному
та міжнародному
рівнях, а також
здатність
працювати з
фахівцями ЄС

Економічне право
Європейського Союзу
/ EU Economic Law

Лекція, семінарське заняття, Опитування на семінарських
вирішення практичних
заняттях, перевірка
завдань
виконання самостійних
робіт, оцінювання промов
на задану тематику,
перевірка контрольної
роботи

ПРН 6.
Застосовувати
одержані знання й
уміння з
міжнародного,
зокрема
європейського
права та з
міжнародних
відносин для
вирішення
практичних
завдань

Економічне право
Європейського Союзу
/ EU Economic Law

Лекція, семінарське заняття, Опитування на семінарських
вирішення практичних
заняттях, перевірка
завдань
виконання самостійних
робіт, оцінювання промов
на задану тематику,
перевірка контрольної
роботи

ПРН 2. Приймати
обґрунтовані
рішення в
правотворчій та
правозастосовчій
сферах юридичної
діяльності,
усвідомлюючи їх
правові та
економічні наслідки
для різних
суб’єктів як на
міжнародному
рівні, зокрема
європейському, так
і національному

Виконання
Лекції, семінари, самостійна Захист
магістерської роботи / робота, розгляд реальних
Master Thesis
ситуацій у форматі
тематичного дослідження

ПРН 5.
Демонструвати
навички
комунікацій з
представниками
інших професій та

Виконання
Лекції, семінари, самостійна Захист
магістерської роботи / робота, розгляд реальних
Master Thesis
ситуацій у форматі
тематичного дослідження

інших галузей
знань і видів
економічної й
правової діяльності
на національному
та міжнародному
рівнях, а також
здатність
працювати з
фахівцями ЄС
ПРН 12. Готувати
проекти
міжнародних
договорів та актів
національного
законодавства,
демонструвати
вміння усувати
суперечності між
різними
нормативними
документами,
заповнювати
прогалини в
механізмі
міжнародноправового
регулювання,
надавати
пропозиції з
приведення норм
вітчизняного
законодавства у
відповідність до
норм європейського
права

Виконання
Вибір теми дослідження та її Захист
магістерської роботи / схвалення на кафедрі;
Master Thesis
призначення наукового
керівника; складання
календарного графіку
роботи та його узгодження з
науковим керівником;
складання плану
магістерської роботи;
узагальнення
інформаційного матеріалу і
написання тексту роботи;
ознайомлення наукового
керівника з текстом роботи і
врахування його зауважень;
остаточне оформлення
роботи і передача її на
кафедру.

ПРН 9. Визначати
зміст та юридичну
природу
національних
нормативноправових актів,
міжнародних
договорів та угод,
виявляти колізії
між нормами
міжнародних
договорів, нормами
права ЄС та
актами
національного
законодавства, а
також
пропонувати
конкретні шляхи їх
вирішення

Економічне право
Європейського Союзу
/ EU Economic Law

ПРН 10. Виявляти в
подіях і фактах
міжнародноправових відносин,
зокрема між
Україною та ЄС,
тенденції та
закономірності,
аналізувати їх,
визначати
пов’язані
можливості та
ризики

Практикум перекладу практичні заняття,
/ Practice of Translation самостійна робота
Українська мова /
Ukrainian Language

завдання на переклад, тест

ПРН 14.
Демонструвати
уміння та навички
письмової та усної
комунікації
іноземними
мовами, фахово
використовувати

Практикум перекладу практичні заняття,
/ Practice of Translation самостійна робота
Українська мова /
Ukrainian Language

завдання на переклад, тест

Лекція, семінарське заняття, Опитування на семінарських
вирішення практичних
заняттях, перевірка
завдань
виконання самостійних
робіт, оцінювання промов
на задану тематику,
перевірка контрольної
роботи

юридичну
термінологію
ПРН 1.
Демонструвати
знання і навички
щодо способів та
методів вирішення
конкретних
правових та
економічних
проблемних питань
як на
міжнародному
рівні, зокрема
європейському, та і
національному;
щодо ґрунтовного
аналізу правових
концепцій та
бізнесових схем,
продукування
нових ідей та
підходів для
розв’язання
практичних
завдань зі сфери
професійної
діяльності

Порівняльне та
міжнародне податкове
право / Comparative
and International Tax
Law

Лекція, семінарське заняття, Виступи на семінарських
вирішення практичних
заняттях, контрольна робота
казусів, виконання завдань
самостійної роботи

ПРН 4. Розуміти
міжнародноправову ситуацію,
зокрема на рівні
ЄС,
використовувати
різні джерела
інформації, в тому
числі зарубіжні,
зокрема за
допомогою
новітніх
інформаційних і
комунікаційних
технологій, для
з’ясування
обставин і фактів,
надання
міжнародноправової оцінки
подіям зі сфери
міжнародних
відносин

Порівняльне та
міжнародне податкове
право / Comparative
and International Tax
Law

Лекція, семінарське заняття, Виступи на семінарських
вирішення практичних
заняттях, контрольна робота
казусів, виконання завдань
самостійної роботи

ПРН 5.
Демонструвати
навички
комунікацій з
представниками
інших професій та
інших галузей
знань і видів
економічної й
правової діяльності
на національному
та міжнародному
рівнях, а також
здатність
працювати з
фахівцями ЄС

Порівняльне та
міжнародне податкове
право / Comparative
and International Tax
Law

Лекція, семінарське заняття, Виступи на семінарських
вирішення практичних
заняттях, контрольна робота
казусів, виконання завдань
самостійної роботи

ПРН 6.
Застосовувати
одержані знання й
уміння з
міжнародного,
зокрема
європейського
права та з
міжнародних
відносин для

Порівняльне та
міжнародне податкове
право / Comparative
and International Tax
Law

Лекція, семінарське заняття, Виступи на семінарських
вирішення практичних
заняттях, контрольна робота
казусів, виконання завдань
самостійної роботи

вирішення
практичних
завдань
ПРН 1.
Демонструвати
знання і навички
щодо способів та
методів вирішення
конкретних
правових та
економічних
проблемних питань
як на
міжнародному
рівні, зокрема
європейському, та і
національному;
щодо ґрунтовного
аналізу правових
концепцій та
бізнесових схем,
продукування
нових ідей та
підходів для
розв’язання
практичних
завдань зі сфери
професійної
діяльності.

Юридичний
практикум з
актуальних питань
права ЄС / Legal case
studies on current
issues of EU Law

Лекція, семінарське заняття, Опитування на семінарських
вирішення практичних
заняттях, перевірка
завдань
виконання самостійних
робіт, участь у групових
завданнях та дискусіях

ПРН 13.
Усвідомлювати
необхідність
навчання впродовж
життя та
підвищення рівня
власної професійної
кваліфікації

Виконання
Вибір теми дослідження та її Захист
магістерської роботи / схвалення на кафедрі;
Master Thesis
призначення наукового
керівника; складання
календарного графіку
роботи та його узгодження з
науковим керівником;
складання плану
магістерської роботи;
узагальнення
інформаційного матеріалу і
написання тексту роботи;
ознайомлення наукового
керівника з текстом роботи і
врахування його зауважень;
остаточне оформлення
роботи і передача її на
кафедру.

ПРН 11.
Усвідомлювати
механізм та
наслідки
імплементації
норм міжнародних
договорів, зокрема
між Україною та
ЄС, актів
міжнародних
міжурядових
організацій, рішень
міжнародних судів
у національний
правопорядок.

Юридичний
практикум з
актуальних питань
права ЄС / Legal case
studies on current
issues of EU Law

Лекція, семінарське заняття, Опитування на семінарських
вирішення практичних
заняттях, перевірка
завдань
виконання самостійних
робіт, участь у групових
завданнях та дискусіях

