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про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка

Освітня програма 36445 Міжнародне право (мова навчання 
англійська) / International Law

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 293 Міжнародне право
 
 
Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти для акредитації 
зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства – https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

36445

Назва ОП Міжнародне право (мова навчання англійська) / 
International Law

Галузь знань 29 Міжнародні відносини

Спеціальність 293 Міжнародне право

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі 
ступеня (рівня)

Повна загальна середня освіта
 

Термін навчання на освітній 
програмі

3 р. 10 міс.

Форми здобуття освіти на очна денна
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ОП
Структурний підрозділ 
(кафедра або інший 
підрозділ), відповідальний 
за реалізацію ОП

Інститут міжнародних відносин (кафедри 
міжнародного права, міжнародного приватного 
права, порівняльного і європейського права, 
іноземних мов, міжнародного регіонознавства, 
міжнародних відносин та зовнішньої  політики)

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

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

Освітня програма 
передбачає присвоєння 
професійної кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, 
яка присвоюється за ОП (за 
наявності)

Мова (мови) викладання Англійська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 187875

ПІБ гаранта ОП Медведєва Марина Олександрівна

Посада гаранта ОП доцент

Корпоративна електронна 
адреса гаранта ОП

mp.mmo@clouds.iir.edu.ua

Контактний телефон 
гаранта ОП

+38(067)-783-26-36

Додатковий телефон 
гаранта ОП

+38(044)-481-45-19

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Освітньо-професійна програма «Міжнародне право (мова навчання – англійська) / International Law» була започаткована у 2017 році з метою здійснення підготовки 
фахівців з міжнародного права. Цільова аудиторія програми – іноземні студенти, що отримали базову повну загальну середню освіту та володіють англійською 
мовою на рівні, що відповідає Загальноєвропейським рекомендаціям з мовної освіти. Запровадження англомовної бакалаврської програми було зумовлене 
необхідністю підвищення конкурентоздатності освітніх послуг, що надаються Київським національним університетом імені Тараса Шевченка в умовах відтоку 
українських абітурієнтів закордон. Аналіз досвіду освітніх програм, за якими оголошувався прийом на навчання іноземними мовами у 2016 та 2017 роках в 
Університеті, засвідчив підвищення попиту на вітчизняні освітні послуги з боку громадян іноземних держав. Розробка програми була також обумовлена 
необхідністю створення сприятливого іміджу України на міжнародній арені, врахування й захисту інтересів Української держави та її громадян в іноземних 
державах та міжнародних організаціях, де можуть побудувати свою кар’єру випускники програми, що також підтверджується певними традиціями Інституту 
міжнародних відносин. Враховуючи активний розвиток та позитивний досвід англомовних магістерських програм за спеціальністю “Міжнародне право” в 
Університеті та в Україні загалом, вважалось корисним запровадження англомовної бакалаврської програми за цією ж спеціальністю з фокусом на вивченні 
міжнародного публічного, приватного та європейського права. До розробки програми долучались: адміністрація, науково-педагогічний персонал Інституту та 
Університету, зокрема діючий гарант, представники Підготовчого відділення Університету. У 2017 році програму було затверджено та внесено до Правил прийому 
до Київського національного університету імені Тараса Шевченка та оголошено набір на неї. У 2019 році програма переглядалася з метою врахування думки 
здобувачів вищої освіти на підставі результатів опитування, що засвідчили їх неготовність й незацікавленість у вивченні деяких дисциплін та водночас – бажання 
вивчати такі дисципліни, які відповідають їхнім очікуванням щодо майбутнього працевлаштування. Починаючи з 2017 року, кількість здобувачів вищої освіти, що 
навчаються на програмі (далі - ОП), постійно зростає. 
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного навчального року та набір на ОП

 
Рік 

навчання
Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг набору 
на ОП у 

відповідному 
навчальному 

році

Контингент студентів на відповідному році навчання 
станом на 1 жовтня поточного навчального року

У тому числі іноземців

ОД ОД

1 курс 2019 - 2020 40 25 25

2 курс 2018 - 2019 20 13 13

3 курс 2017 - 2018 100 0 0

4 курс 2016 - 2017 0 0 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 навчання англійська)
20829 Європейське бізнесове право (мова навчання 
англійська)
22480 Міжнародний судовий процес (мова навчання 
англійська) / International litigation
26753 Міжнародне публічне право
26757 Правове регулювання міжнародної торгівлі 
(мова навчання англійська) / 
Internationaltraderegulation
26759 Європейське бізнесове право (мова навчання 
англійська) / European business law
26979 Правове регулювання міжнародної торгівлі 
(мова навчання англійська) / International trade 
regulation
34634 Міжнародний судовий процес (мова навчання 
українська/англійська) / InternationalLitigation
34635 Правове регулювання міжнародної торгівлі 
(мова навчання українська/англійська) / International 
Trade Regulation
34636 Європейське бізнесове право (мова навчання 
українська/англійська) / European Business Law
34857 Міжнародне приватне право
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35881 Міжнародне право
39426 Правове регулювання міжнародної торгівлі 
(мова навчання українська/англійська)
39427 Міжнародний судовий процес (мова навчання 
українська/англійська)
39428 Європейське бізнесове право (мова навчання 
українська/англійська)
46234 Правове регулювання міжнародної торгівлі

третій (освітньо-
науковий/освітньо-
творчий) рівень

37153 Міжнародне право

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

Усі приміщення ЗВО 283553 82608

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

283553 82608

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

0 0

Приміщення, здані в 
оренду 

2156 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

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

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма опис 2018 
Міжнародне право  

International Law 
(мова навчання 
англійська).pdf

WUzoTgqhlYnIlRBbI9uYCzqhkte54+F4UtrQydU7dtI=

Освітня програма опис 2020 
Міжнародне право  

International Law 
(мова навчання 
англійська).pdf

AOOmI4lmy2hWXSAFyPIM5QBayPkv2FtN5v8tsfhP+9w=

Навчальний план за 
ОП

навчальний план 
2017 Міжнародне 
право International 

Law (мова навчання 
англійська).pdf

lMXfI4CMc6O7pRgLg9HNKdFlj+dbP5RwzWyhJBSI3v0=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія 2.pdf GgyAMVJmBSH9KpV/qgVLQHi//lL17tVj9Ni2Qd2wTQ4=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія 3.pdf Pl2US2TCll4hmNK5DiPVlUVf93lck2jnzfpFA9JX28U=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія 4.pdf xQQfCyQ3KK64TLj2NP6L1dnPAYMIl/P9SmL+It+yRmY=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія 5.pdf +mCI/6MdZ7itg+Ep0cx2oZdpoTeD2TAgq3y2mVxlovc=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія 1.pdf NEAevKzuV4DX0bZR3ySFcI/6jP4A1uqIYMHl2gh8bjY=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 
Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?
Метою програми є надання освіти з міжнародного права та міжнародних відносин із широким доступом до працевлаштування, підготувка здобувачів вищої освіти 
до практичної діяльності в сфері міжнародного права або подальшого навчання за другим (магістерським) рівнем. На відміну від освітньо-професійної програми 
“Міжнародне право” першого рівня вищої освіти за спеціальністю 293 “Міжнародне право” галузі знань 29 “Міжнародні відносини”, що також реалізується в 
Інституті, особливістю програми є те, що окрім отримання базової юридичної підготовки, спеціальних фахових знань, практичних навичок та вмінь з міжнародного 
публічного, приватного, європейського права, порівняльного правознавства, здобувачі вищої освіти освітньо-професійної програми “Міжнародне право (мова 
навчання – англійська / International Law” мають можливість сформувати більш широкий кругозір завдяки загально-гуманітарному блоку навчання, а також здобути 
глибоку базову підготовку з міжнародних відносин. Ще однією особливістю програми є викладання та навчання англійською мовою, яка є державною мовою більш 
ніж 50 країн світу, офіційною та робочою мовою практично усіх міжнародних організацій. Випускники програми матимуть змогу застосовувати набуті 
компетентності не лише в сфері практичної юридичної діяльності, але й на посадах в органах державної влади та місцевого самоврядування.
 
Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та стратегії ЗВО
Основною метою освітньої діяльності Університету 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%20ІМВ%202020%2D2025%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fdoc%5Fclouds%5Fiir%5Fedu%5Fua%2FDocuments%2FУкраїнська%2FЗагальні&originalPath=aHR0cHM6Ly9jbG91ZHNpaXJlZHUtbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmI6L2cvcGVyc29uYWwvZG9jX2Nsb3Vkc19paXJfZWR1X3VhL0VTRkpkX0YyVk5WSm5ia2REemc3WndZQlFIMFdROTcwMV8tTzFLa3NURHVRNFE_cnRpbWU9R285Qlhqak8xMGc).
Цілі програми повністю відповідають місії та стратегії Інституту 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 вищої освіти враховано під час формулювання цілей ОП, оскільки такими є підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних до 
працевлаштування на посадах, пов’язаних зі збиранням, аналізом та обробкою інформації правничого профілю, прийняттям управлінських рішень у сфері 
міжнародного права й міжнародних відносин, а також юридичним представництвом інтересів клієнта. Студентоцентрований та компетентісний підхід до розробки 
ОП спрямований на підготовку здобувачів вищої освіти до широкого вибору місць працевлаштування, забезпечує відповідні умови для формування і розвитку 
загальних та фахових компетентностей бакалавра, а також оволодіння знаннями, уміннями й практичними навичками, необхідними для здійснення фахової 
діяльності. У зв’язку з цим в ОП закладались освітні компоненти, які можуть допомогти адаптуватися її випускникам до потреб ринку юридичних послуг, а також 
вимог щодо працевлаштування в органах державної влади та міжнародних організаціях. Здобувачі мають можливість обирати варіативні компоненти навчання, що 
також впливає на становлення конкурентоспроможного випускника. Крім того, у 2019 році ОП переглядалась з метою врахування думки здобувачів вищої освіти. 
Наразі випускників ОП немає, однак під час формулювання цілей та програмних результатів навчання враховувався досвід функціонування освітньо-професійної 
україномовної програми «Міжнародне право», випускники якої довели свою конкурентоспроможність та фаховість. 

Сторінка 3



- роботодавці
Потенційними роботодавцями для випускників ОП є переважно органи влади та місцевого самоврядування іноземних держав, приватні юридичні компанії та 
громадські (неурядові) організації, зареєстровані в іноземних державах, міжурядові організації, міжнародні суди. З моменту заснування ОП відбувається листування 
з дипломатичними представництвами іноземних держав в Україні електронними засобами зв’язку з метою з’ясування попиту в підготовці необхідних кадрів для 
роботи в сфері міжнародного права та міжнародних відносин. Інтереси потенційних роботодавців враховано завдяки орієнтації ОП на підготовку фахівця зі 
сформованими професійними компетентностями, який здатен реалізувати набуті теоретичні знання й практичні навички безпосередньо на робочому місці, а також 
систематично поновлює свої знання, творчо застосовує їх у практичній юридичній та зовнішньополітичній діяльності. Процедура затвердження ОП та внесення змін 
до неї передбачає рецензування з боку представників ринку праці. Так, під час розробки ОП було отримано позитивний відгук від керуючого партнера 
Адвокатського об’єднання «Юридична фірма «Проксен та партнери», а під час оновлення ОП – від директора ТОВ «Юридична компанія «Стратегія». Таким чином, 
юридичні компанії, зареєстровані в Україні, можуть вважатися такими, що відображають позицію та інтереси роботодавців для випускників цієї ОП.

- академічна спільнота
Викладачі, задіяні на ОП, регулярно обмінюються думками щодо ефективності досягнення програмних результатів навчання з боку здобувачів вищої освіти. Так, за 
результатами одного з таких обговорень у 2019 році до ОП було внесено зміни до назви обов’язкового освітнього компоненту.  Ці зміни були обумовлені негативним 
дворічним досвідом викладання дисципліни “Основи наукових досліджень” на першому році навчання бакалаврів за ОП. Здобувачам вищої освіти було 
запропоновано обрати інший освітній компонент (“Проєкти ‘вічного миру’ в розвитку міжнародного права”), в результаті чого опис та навчальний план ОП були 
модифіковані відповідним чином. Зазначені зміни разом з деякими іншими, зумовленими необхідністю підвищення ефективності підготовки юристів з основних 
напрямів освітньо-професійної програми (міжнародного публічного права, міжнародного приватного права, права Європейського Союзу), отримали повне схвалення 
з боку академічної спільноти. Доказом цього є позитивна рецензія, надана завідувачем кафедри міжнародного і європейського права Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна.

- інші стейкхолдери
-

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції розвитку спеціальності та ринку праці
Цілі та програмні результати навчання ОП формулювались в умовах реформи правничої освіти в Україні, одним із завдань якої було визначено «утвердження 
розуміння правничої професії як професійно … спрямованої на захист прав людини і підтримання правосуддя» (Проект Концепції вдосконалення правничої 
(юридичної) освіти для фахової підготовки правника відповідно до європейських стандартів вищої освіти та правничої професії 2016 року). Оскільки сьогодні примат 
міжнародного права утверджується в різних галузях суспільного життя, навіть тих, які раніше вважались виключною компетенцією держави, постає нагальна 
необхідність у підготовці фахівців, здатних забезпечувати захист загальнолюдських цінностей й перевагу універсальних правових стандартів з метою досягнення 
сталого розвитку суспільств, держав та всього світового співтовариства. ОП спрямована на підготовку бакалаврів такого профілю. Цілі та програмні результати 
навчання були сформульовані з метою забезпечення якісної підготовки фахівців, здатних здійснювати не лише юридичну, але й зовнішньополітичну діяльність, а 
також швидко адаптуватися до змінюваних умов ринку праці. Саме тому до них було включено не лише ті, що пов’язані з аналізом й розробкою міжнародних та 
національних правових документів, наданням юридичних консультацій, підготовкою справ до розгляду у судах, але й ті, що пов’язані з виконанням роботи в 
органах зовнішньої політики, веденням дипломатичної кореспонденції, забезпеченням інтересів власної держави.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП було враховано галузевий та регіональний 
контекст
Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП було враховано тенденції розвитку галузі знань 29 «Міжнародні відносини», що передбачають 
вивчення широкого спектру питань міждержавного співробітництва в правовій, політичній, економічній, гуманітарній, військовій, екологічній, інформаційній сферах 
суспільного життя. Крім того, було враховано ключові для розвитку міжнародних відносин документи, такі як Цілі сталого розвитку, затверджені 2015 року, 
зокрема Ціль 4 “Якісна освіта”, а також Перша Національна доповідь України щодо виконання Цілей сталого розвитку 2017 року.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП було враховано досвід аналогічних вітчизняних 
та іноземних програм
ОП є унікальною, оскільки в Україні нема аналогічних освітньо-професійних програм першого рівня з міжнародного права, де викладання та навчання відбувається 
виключно англійською мовою та яка відкрита лише для іноземних громадян. Тому під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
враховувався досвід англомовних освітньо-професійних програм другого рівня вищої освіти, які успішно функціонували в Університеті: International communication 
and global media, East European studies, International management and marketing, International entrepreneurship, International litigation, International trade regulation, 
European business law.

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та 
рівнем вищої освіти
Стандарт вищої освіти за спеціальністю 293 «Міжнародне право» відсутній.

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати 
навчання відповідають вимогам Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?
З огляду на відсутність стандарту вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем програмні результати навчання ОП визначаються відповідно до вимог 
Національної рамки кваліфікацій, що відповідає сьомому кваліфікаційному рівню: здатність особи розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми 
у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідних наук і характеризується 
комплексністю та невизначеністю умов. Відповідність ОП цим вимогам досягається за рахунок формування у здобувачів вищої освіти за першим рівнем інтегральної 
програмної компетентності: здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, здійснювати юридичний аналіз питань правового 
характеру у сфері міжнародних відносин та міжнародного права під час професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування відповідних 
механізмів міжнародно-правового регулювання і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. Всі дескриптори НРК щодо сьомого кваліфікаційного 
рівня враховано під час розробки програмних результатів навчання за ОП.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?
240

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за 
відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти (за наявності)?
0

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?
61

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності (спеціальностям, якщо освітня програма є 
міждисциплінарною)?
Зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності. Об’єктом вивчення заявленої для ОП спеціальності є правові відносини, що виникають у 
процесі здійснення зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, правові відносини між 
державами та міжнародними організаціями, правові відносини, ускладнені іноземним елементом, взаємодія міжнародного права з національним, правова система 
Європейського Союзу, що передбачає знання міжнародного й національного права та іноземних мов. Таким чином, зміст ОП повністю відповідає об’єкту вивчення 
спеціальності “Міжнародне право” першого рівня вищої освіти. Цілями навчання є формування здатності розв’язувати складні спеціалізовані завдання у сфері 
міжнародного публічного, приватного та європейського права, здійснення юридичного аналізу міжнародних відносин та ефективної роботи в міжнародному 
оточенні. Таким чином, зміст ОП повністю відповідає цілям навчання за спеціальністю “Міжнародне право”. Теоретичний зміст предметної області: знання про 
історію розвитку, методи, функції, галузі та інститути міжнародного права; правові процеси у сфері міжнародних відносин; міжнародно-правові поняття та 
визначення; принципи та норми міжнародного права; теоретичні основи правотворчої і правозастосовної діяльності в сфері міжнародного співробітництва. Методи, 
методики та технології: загальнонаукові і спеціальні методи пізнання міжнародно-правових явищ, методи міжнародного публічного і міжнародного приватного 
права, методи порівняльного правознавства;  збір, обробка, упорядкування, узагальнення й аналіз інформації у сфері міжнародних відносин, зовнішньої політики, 
міжнародного права, норм права іноземних держав. Інструменти та обладнання: сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні ресурси, що 
застосовуються в міжнародно-правовій діяльності. Об’єкт вивчення, цілі, теоретичний зміст предметної області, методи, методики та технології, інструменти та 
обладнання для спеціальності “Міжнародне право” описано на основі документів, що готувалися з метою розробки проекту стандарту вищої освіти за ОР бакалавр 
для спеціальності 293 “Міжнародне право” і були повністю враховані під час розробки та перегляду ОП.

Сторінка 4



Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії?
Здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії за допомогою таких інструментів: 1) Вільний індивідуальний вибір 
освітніх компонентів. 2) Можливість зовнішньої академічної мобільності. 3) Можливість для здобувачів вищої освіти самостійно обирати для себе місце проходження 
практики і пропонувати його для використання за умови укладення відповідного договору. 4) Вибір тем курсових робіт. Можливість формування індивідуальної 
освітньої траєкторії передбачена Положенням про організацію освітнього процесу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, введеним в дію 
наказом ректора від 31 серпня 2018 року за №716-32 (http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Poloz_org_osv_proc-2018.pdf), а також Положенням про порядок реалізації 
студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка права на вільний вибір дисциплін від 3 грудня 2018 року 
(http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Poriadok%20vyboru%20dyscyplin%20(03_12_2018).PDF)

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?
На вибірковий компонент навчального плану ОП відводиться 61 кредит ЄКТС (25%) від загального обсягу ОП, що відповідає вимогам Закону “Про вищу освіту”. 
Здобувачі вищої освіти мають можливість здійснити вибір спеціалізованого блоку дисциплін, що спрямований на поліпшення здатності до працевлаштування за 
обраним фахом (вибіркові блоки “європейське право”, “міжнародне приватне право”, “міжнародне публічне право”); одночасний вибір певної кількості дисциплін із 
пакету та вибір однієї дисципліни з переліків. З метою забезпечення реалізації права на вибір навчальних дисциплін на 3-тій курс, на початку другого семестру 2-го 
курсу гарант ОП проінформувала здобувачів вищої освітиїх про процедуру вибору та розіслала їм такі документи, що також доступні на сайті Інституту 
(https://cloudsiiredu-my.sharepoint.com/personal/doc_clouds_iir_edu_ua/_layouts/15/onedrive.aspx?
id=%2Fpersonal%2Fdoc%5Fclouds%5Fiir%5Fedu%5Fua%2FDocuments%2FУкраїнська%2FОсвітні%20програми%2FМіжнародне%20право%20%28мова%20навчання%20англійська%29&originalPath=aHR0cHM6Ly9jbG91ZHNpaXJlZHUtbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L2cvcGVyc29uYWwvZG9jX2Nsb3Vkc19paXJfZWR1X3VhL0VzMnl2UmpLNGpOQ250YndJSG5hUC1jQkt4WnFlaGJ6X1lBb1JOSm1NNGZFTHc_cnRpbWU9RGJ1UjJvWE4xMGc):
1) Путівник для студента (Student Guide), де описано структуру всієї ОП із зазначенням кількості кредитів та форм контролю за кожною дисципліною; 2) анотації до 
вибіркових дисциплін із зазначенням місця кожного вибіркового компоненту в системі ОП та поясненням особливостей процедури здійснення вибору; 3) анкета-
заява. Студенти самостійно роздруковують анкети, заповнюють їх та віддають гаранту ОП. Гарант ОП передає анкети до навчального відділу з метою формування 
індивідуального навчального плану здобувачів. Здобувачу освіти може бути відмовлено в реалізації його вибору та запропоновано здійснити новий вибір у певних 
випадках, визначених Положенням про організацію освітнього процесу (п. 9.4.3) та Положенням про порядок реалізації студентами Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка права на вільний вибір дисциплін (п. 2.3) та пов’язаних, передусім, з мінімальними та максимальними кількісними обмеженнями 
щодо формування груп. Така ж процедура буде запроваджена для організації вибору навчальних дисциплін для 4-го курсу. Результати опитування студентів 2-го 
курсу свідчать, що їм забезпечене реальне право вибору навчальних дисциплін.

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої освіти, яка дозволяє здобути компетентності, 
необхідні для подальшої професійної діяльності
Опис та навчальний план ОП передбачають обов’язкове проходження виробничої практики (6 кредитів ЄКТС) в другому семестрі 4-го курсу. Оскільки ОП 
реалізується лише другий рік поспіль, здобувачі вищої освіти ще не направлялися на виробничу практику, тому наразі відсутні звіти з практик, а договори з базами 
практик лише починають укладатися. Так, у 2020 році було укладено договір про практичну підготовку здобувачів освіти Інституту за ОП з ТОВ «Юридична компанія 
«Стратегія». Організація та методичне забезпечення практики здійснюється відповідно до вимог Положення про проведення практики студентів КНУ, програми 
практики, а також інших документів (звіту, відгуку з місця практики, щоденника, календарного плану), які мають видаватися студентам перед проходженням 
практики. Метою практики є закріплення набутих теоретичних знань з міжнародного публічного, приватного або європейського права і формування у здобувачів 
вищої освіти практичних навичок, необхідних для роботи на підприємствах, в установах і організаціях різних форм власності. Практична підготовка формує загальні 
компетентності ЗК 2, 3, 6, 8, 9, а також фахові компетентності ФК 8, 9, 10, 11, 12. Після проходження виробничої практики здобувачами освіти має відбуватися 
захист звіту про практику, в результаті чого виставляється диференційований залік. В Інституті діє Центр Кар’єри, який, за запитом здобувачів освіти, забезпечує їм 
проходження виробничої практики (https://www.facebook.com/career.iir/notifications/).

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
Діяльність в сфері міжнародного права та міжнародних відносин передбачає обов’язкове оволодіння соціальними навичками, такими як комунікативність, здатність 
брати на себе відповідальність, мислити системно і логічно, працювати у критичних умовах, вміння вирішувати конфлікти, здатність працювати в команді,  
креативність тощо. Зазначені soft skills забезпечуються ЗК 1, 6, 7, 8, 10; ФК 7, 8, а також частково ФК 10, 12. Набуттю соціальних навичок сприяє зміст таких освітніх 
компонентів, як філософія (здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу); світова культура (креативність); основи наукових досліджень (вміння 
виявляти, ставити та вирішувати проблеми); право зовнішніх зносин та основи дипломатії (здатність дотримуватися основних норм дипломатичного та ділового 
етикету); міжнародне публічне право (основні галузі та інститути) (здатність виконувати обов’язки відповідально та з розумінням етичних аспектів юридичної 
роботи); виробнича практика (здатність працювати як автономно, так і у команді; здатність діяти соціально відповідально та свідомо), порівняльний цивільний 
процес (уміння вести дискусію й дебати), тощо. Крім того, формуванню соціальних навичок сприяють вибіркові компоненти ОП: логіка, міжнародно-правова 
деонтологія та українознавчі студії. Форми та методи навчання, які сприяють набуттю здобувачами вищої освіти soft skills: метод moot court, case-study, уроки-
конференції, презентація промов.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?
Професійний стандарт відсутній. Присвоєння професійної кваліфікації здобувачам вищої освіти за ОП не передбачено.

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 бакалавр має становити від 50 до 67% 
від загального обсягу навчального часу дисципліни. Зазначеної вимоги дотримано у навчальному плані ОП. Кредитний обсяг дисциплін та розподіл часу між 
заняттями і самостійною роботою визначається за колегіальною експертною оцінкою укладачів і перевіряється при погодженні програми Науково-методичною 
комісією, Вченою радою Інституту, Науково-методичним центром організації навчального процесу Університету, а також зовнішніми рецензентами. Студенти беруть 
в цьому участь як члени НМК і Вченої ради. Зміст самостійної роботи студента в розрізі конкретного освітнього компонента визначається робочою програмою 
дисципліни та вказівками викладача. З метою з’ясування питання, чи не перевантажені студенти внаслідок виконання самостійної роботи, у березні 2020 року було 
проведене відповідне опитування.

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 ОП за дуальною формою освіти не здійснюється. 

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та вимоги до вступників ОП
http://vstup.univ.kiev.ua/userfiles/files/Правила%20прийому%202020%20.pdf
Сторінка для іноземних громадян: http://pd.knu.ua/home/

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?
Особливості прийому на навчання та вимоги до вступників на ОП регламентуються Розділом V Правил прийому до Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка. Програма вступних випробувань з англійської мови, а також критерії оцінювання знань розробляються Підготовчим відділенням Університету. До 
вступних випробувань з фаху вступник допускається в разі успішного складання випробування з мови. Програма вступних випробувань з фаху затверджується 
Вченою радою Інституту. Обидві програми відповідають рівню початкових компетентностей, потрібних для того, аби розпочати навчання за ОП. Зарахування на 
навчання іноземців для здобуття вищої освіти на відповідному рівні здійснюється за результатами вступних випробувань та на підставі академічних прав на 
продовження навчання, що підтверджуються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження. Гарант ОП безпосередньо залучений до розробки 
Програми вступних випробувань з фаху.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для 
учасників освітнього процесу?
Процедура визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти, зокрема під час академічної мобільності, регулюється Положенням про порядок 
реалізації права на академічну мобільність Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 29.06.2016 р. (http://mobility.univ.kiev.ua/?
page_id=804&lang=uk), Порядком поновлення та переведення здобувачів вищої освіти (студентів, слухачів, курсантів) у Київському національному університеті імені 
Тараса Шевченка (http://vstup.univ.kiev.ua/userfiles/files/instruction.pdf), Положенням про порядок перезарахування результатів навчання у КНУ 
(http://mobility.univ.kiev.ua/?page_id=798&lang=uk), п. 11.3 Положення про організацію освітнього процесу у Київському національному університеті імені Тараса 
Шевченка (http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Poloz_org_osv_proc-2018.pdf). Визнання результатів навчання у межах академічної співпраці із закладами вищої освіти 
здійснюється із застосуванням ЄКТС або системи оцінювання навчальних досягнень студентів, що прийнята у країні закладу-партнера, якщо в ній не застосовується 
ЄКТС. Перезарахування результатів навчання з навчальних дисциплін проводиться на підставі порівняння навчальних програм закладів-партнерів та академічної 
довідки, яку надає учасник академічної мобільності. Гарант ОП доводить до відома здобувачів вищої освіти ОП про існування можливості академічної мобільності, а 
також надає контакти відповідальної особи Інституту, зокрема через Путівник для студента (Student Guide).

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо такі були)?
Через нетривалий час існування ОП конкретних випадків визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, не було.
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Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті? Яким чином забезпечується його 
доступність для учасників освітнього процесу?
Хоча така можливість теоретично закладена в Положення про організацію освітнього процесу, Університет не здійснює визнання результатів навчання, отриманих 
у неформальній освіті, до затвердження регуляторних актів центральних органів виконавчої влади, існування яких передбачене чинним законодавством. Після 
врегулювання цієї сфери Університет застосовуватиме їх на практиці, зокрема в рамках ОП.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо такі були)
Випадків визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, не було.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють досягненню програмних результатів навчання? Наведіть 
посилання на відповідні документи
На ОП застосовуються різні форми та методи навчання і викладання: для лекцій – пояснення нового матеріалу, перегляд фрагментів навчальних документальних 
фільмів; для семінарських занять – обговорення, усні повідомлення, розповідь, дискусія, відповіді на питання, розгляд гіпотетичних міждержавних спорів у форматі 
moot court та case-study, симуляція парламентських слухань, вирішення задач-казусів, презентація промов на задану проблематику, презентація доповіді, 
підготовка аналітичних довідок; для самостійних робіт – робота з науковою та навчально-методичною літературою, інформацією офіційних електронних ресурсів, 
індивідуальний аналіз нормативно-правових актів (ПРН 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), підготовка тез та наукових статей для публікації 
(ПРН 1, 5); для практичних занять з мови – читання, розповідь, аудіювання (ПРН 4, 8, 9, 16, 17). Крім того, використовуються такі форми й методи, як модульні 
контрольні роботи (всі ПРН), заліки та іспити (ПРН, визначені для кожного освітнього компоненту), комплексний кваліфікаційний іспит (ПРН 2, 4, 6, 14, 16, 19, 20), 
курсова робота (ПРН 1, 2, 3, 5, 6), виробнича практика (ПРН 2, 3, 6, 8, 10, 22). Загалом, 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?
Втілення студентоцентрованого підходу на ОП передбачає, зокрема, можливість формування здобувачами індивідуальних освітніх траєкторій, застосування методів 
активного навчання, акцентування уваги на критичному й аналітичному розумінні, повагу й увагу до розмаїтості студентів, застосування різних способів подачі 
матеріалу, гнучке використання різноманітних педагогічних методів. Форми і методи навчання обираються викладачами ОП відповідно до змісту освітніх 
компонентів. Їх відповідність вимогам студентоцентрованого підходу виявляється у виборі найкращих практик, що сприяють досягненню програмних результатів 
навчання та формуванню у здобувачів загальних і фахових компетентностей. Рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами навчання і викладання в 
цілому на ОП та за окремими освітніми компонентами, відповідно до результатів опитування, є достатньо високий і складає 78%. У межах ОП студентоцентрований 
підхід реалізується також за допомогою вибіркових дисциплін, частка яких складає 25% від усієї кількості освітніх компонентів 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. 
Відповідність методів навчання і викладання на ОП принципам академічної свободи виявляється, з одного боку, у праві викладачів вільно й творчо визначати зміст 
освітніх компонентів, обирати форми і методи навчання, що відображається у робочих програмах дисциплін, а з іншого боку, наданні студентам можливості брати 
участь в різноманітних обговореннях, дискусіях під час семінарських занять, ставити запитання викладачам під час лекцій, отримувати знання, що базуються на 
різноманітті поглядів та думок на певні проблеми й актуальні питання міжнародного права. ОП передбачає вільну та творчу діяльність здобувачів вищої освіти, що 
виявляється у їх праві вільного вибору дисциплін, тем для виконання самостійних робіт, тем для курсових робіт, місць проходження практики, а також праві вільно 
висловлювати свою точку зору щодо актуальних та інколи контроверсійних тем міжнародних відносин, міжнародного публічного, приватного, європейського та 
національного права. Зазначене підкріплене результатами опитування здобувачів вищої освіти.

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 представлена на сайті Інституту в описах ОП, робочих 
програмах навчальних дисциплін
(https://cloudsiiredu-my.sharepoint.com/personal/doc_clouds_iir_edu_ua/_layouts/15/onedrive.aspx?
id=%2Fpersonal%2Fdoc%5Fclouds%5Fiir%5Fedu%5Fua%2FDocuments%2FУкраїнська%2FОсвітні%20програми%2FМіжнародне%20право%20%28мова%20навчання%20англійська%29&originalPath=aHR0cHM6Ly9jbG91ZHNpaXJlZHUtbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L2cvcGVyc29uYWwvZG9jX2Nsb3Vkc19paXJfZWR1X3VhL0VzMnl2UmpLNGpOQ250YndJSG5hUC1jQkt4WnFlaGJ6X1lBb1JOSm1NNGZFTHc_cnRpbWU9RGJ1UjJvWE4xMGc),
а також зберігається на кафедрі міжнародного права (опис ОП, робочі програми) та навчальному відділі Інституту (навчальні плани, графіки організації освітнього 
процесу, розклади атестаційних тижнів (сесій)). Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах 
окремих освітніх компонентів доводиться до відома здобувачів вищої освіти викладачами, як правило, на першій лекції та першому семінарському занятті, а також 
протягом всього навчального процесу на прохання студентів. Робочі програми дисциплін з детальними вимогами надсилаються студентам до першого 
семінарського заняття та отримання електронної адреси групи. Результати опитування здобувачів свідчать, що зазанчена інформація доводиться до їх відома 
вчасно.

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП
З метою поєднання навчання та досліджень під час реалізації ОП, до навчального плану було включено освітній компонент «Основи наукових досліджень / Basics of 
Scientific Research”, мета якого – ознайомити студентів з основними поняттями в сфері наукової творчості і розвинути в них основні навички, необхідні для 
здійснення наукової діяльності, за дотримання принципів академічної доброчесності. Здобувачі вищої освіти мають можливість брати участь в двох основних 
наукових заходах Інституту: восени – у Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних 
відносин», весною – Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна», про що їм повідомляється під час 
викладання «Основ наукових досліджень» та в Путівнику для студента (Student Guide). Так, у 2019 році студент ОП Келечуква Даніел Амобі брав безпосередню 
участь в роботі конференції «Шевченківська весна». Крім того, ОП передбачає написання курсової роботи згідно з Методичними рекомендаціями, розробленими 
кафедрою міжнародного права. Гарант ОП розробила План заходів щодо поєднання навчання та дослідження під час реалізації ОП (затверджений на засіданні 
кафедри міжнародного права, протокол №3 від 10 березня 2020 року) з метою сприяння впровадження наукових досліджень в освітній процес та більшій 
залученості здобувачів вищої освіти до наукової діяльності. Під час реалізації ОП були конкретні приклади залучення студентів до науково-дослідної діяльності. Так, 
в рамках викладання філософії на початку кожного нового навчального семестру студентам пропонується підготувати наукову статтю з тематики на перетині 
міжнародного права та філософії. Студенти отримують практичні навички з підготовки наукової роботи та публікацій. Наразі одна така стаття була опублікована в 
науковому журналі «Ukrainian policymaker» (http://www.ukrpolitic.com/wp-content/uploads/2018/07/Rahmani_Tytarenko.pdf). Також під керівництвом викладача 
філософії у 2018 р. група студентів ОП відвідали конференцію «Teaching Logic and Prospects of its Development». Під керівництвом викладача Смирнової К.В. 
студенти ОП брали участь у міжнародній науково-практичній конференції «Еволюція Європейського Союзу: основні виклики сучасності та перспективи» (3 грудня 
2019 р.), а на початку наступного семестру обговорювали її результати у рамках дисципліни «Право Європейського Союзу».

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст навчальних дисциплін на основі наукових досягнень 
і сучасних практик у відповідній галузі
Робочі програми навчальних дисциплін, що викладаються на різних освітніх програмах в Інституті, як правило, оновлюються кожні 2 роки. Оскільки ОП повноцінно 
функціонує лише другий рік, переглядалася незначна кількість програм. Вимоги до змісту робочих програм та процедура перегляду визначаються наказом ректора 
від 11.08.2017 р. за №729-32 “Про запровадження в освітній та інформаційний процес форм опису освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми, структурних 
вимог до інформаційного пакету, форм робочої навчальної програми дисципліни і форми представлення інформації про кваліфікацію науково-педагогічного 
працівника” (http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Nakaz_Form_Doc-729-32_11-08-2017.pdf), Додатком 5 до Наказу: форма опису робочої навчальної програми дисципліни 
(http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Dod5_rob_prog.pdf) та Додатком 6: інструкція по заповненню робочої навчальної програми дисципліни 
(http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Dod6_Instr_rob_prog.pdf). Перегляд змісту робочих програм ініціюється науково-педагогічними працівниками, які викладають відповідну 
дисципліну, на засіданні кафедри. Так, у рамках дисципліни “Порівняльне трудове і соціальне право” в 2019 році студентам було відправлено для обговорення та 
дискусії нові матеріали, які підготовлено викладачем та знаходилися у процесі друку (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. Р. 235-247. (302 p.)). В рамках цієї ж дисципліни студентів було підключено до 
платформи HELP  (Human rights education for legal professionals) Ради Європи на англомовний дистанційний курс «Labour rights», за результатами навчання якого 
здобувачі вищої освіти ОП більше дізналися про міжнародні трудові та соціальні стандарти. Кожного навчального року з метою полегшення засвоєння матеріалу 
лекцій з Філософії, студентам пропонуються нові відеоматеріали з відповідних тем. Зокрема, з 2020 року до завдань додаються відео з загальнодоступного відео-
курсу «Crash Course - Philosophy». У 2019 році до робочої програми дисципліни “Міжнародне екологічне право” (протокол засідання кафедри №2 від 24 вересня 2019 
року) було включено нові рішення, ухвалені Міжнародним Судом ООН в екологічній сфері, зокрема ICJ Case ‘Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border 
Area (Costa Rica v. Nicaragua). До робочої пограми дисципліни «Правничі системи сучасності» вносяться нові рішення Суду ЄС (наприклад, справа Комісія проти 
Польщі 2019 р.), оновлюються презентації, які представляє лектор на заняттях. У рамках дисципліни «Право Європейського Союзу» додана інформація про 
результати оновлення інститутів ЄС у 2019 р., а також окрема тема щодо Брекзіту та його наслідків для розвитку права ЄС. 

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із інтернаціоналізацією діяльності ЗВО
В Університеті діє Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 29.06.2016 
р. (http://mobility.univ.kiev.ua/?page_id=804&lang=uk), функціонує сайт Відділ міжнародного співробітництва КНУ (http://www.umz.univ.kiev.ua/index.php/ua/) та 
відповідна сторінка Інституту (http://www.iir.edu.ua/en/international_cooperation/academic_mobility/).
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Здобувачі вищої освіти ОП мають можливість брати участь в проектах академічної мобільності та міжнародного обміну студентами відповідно до укладених 
Інститутом та Університетом угод. Інтернаціоналізація діяльності ЗВО забезпечується участю студентів у конкурсах з права. Так, команда Інституту, до складу якої 
увійшла студентка Меріджейн Гініка Чігбо, зареєстрована для участі у Нюрнберзькому мут-корті (29 липня по 1 серпня 2020 року, Німеччина). Викладачі ОП мають 
можливість проходити закордонні стажування, відвідувати іноземні ЗВО у якості гостьових лекторів, брати участь в міжнародних конференціях та проводити 
спільні наукові дослідження з іноземними колегами, зокрема у формі публікації колективних монографій. Діяльність з інтернаціоналізації в Інституті координує 
Група з міжнародних зв’язків. Для здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників забезпечений доступ до таких міжнародних інформаційних ресурсів 
та баз даних, як Web of Science та Scopus. Університет входить до щорічного світового рейтингу QS World University Rankings.

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?
Обрані у навчальному плані та робочих програмах навчальних дисциплін форми контрольних заходів забезпечують перевірку досягнення заявлених у освітній 
програмі результатів навчання завдяки дотриманню вимоги про співввіднесеність результатів навчання за дисципліною та програмних результатів навчання. 
Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних і семінарських занять, має на 
меті перевірку рівня підготовленості здобувача освіти до виконання конкретної роботи. Форма проведення поточного контролю під час навчальних занять і система 
оцінювання рівня знань визначаються робочими програмами дисциплін (програмою практики). На ОП використовуються такі форми поточного контролю на 
семінарських та практичних заняттях, як оцінювання усних відповідей, промов, виступів під час дискусій, участі у розв’язанні практичних завдань, презентацій 
аргументації при розгляді спорів у форматі moot court та case-study, аналітичних довідок, вирішення практичних завдань, юридичних казусів, контроль успішності 
проходження дистанційного курсу, оцінювання участі в симуляції парламентських слухань. Перевірка виконання самостійної роботи здійснюється викладачами під 
час семінарів або в позааудиторний час. Модульні контрольні роботи проводяться, як правило, під час лекцій. Підсумковий контроль проводиться з метою 
оцінювання результатів навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні бакалавра. Присвоєння здобувачу освіти кредитів ЄКТС і присудження освітньої кваліфікації 
здійснюється винятково за результатами підсумкового контролю. Підсумковий контроль включає семестровий контроль та атестацію здобувачів освіти. Формами 
семестрового контролю, що застосовуються на ОП, є залік, іспит, захист звіту з проходження практики (диференційований залік). Щодо курсової роботи, 
передбачається контроль з боку наукового керівника опрацювання студентом літератури, плану роботи, дотримання графіку виконання роботи, перевірка роботи 
керівником, контроль урахування його зауважень та дотримання вимог до курсової роботи. Атестація здобувачів освіти здійснюється кваліфікаційною комісією з 
метою встановлення фактичної відповідності рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів освіти та освітньої програми. Форми атестації 
визначено в описі освітньої програми. Атестація випускників освітньої програми “Міжнародне право/International Law” спеціальності 293 «Міжнародне право» 
проводиться у формі комплексного кваліфікаційного іспиту з міжнародного права та завершується видачею документу встановленого зразка про присудження 
ступеня бакалавра із присвоєнням освітньої кваліфікації "Бакалавр міжнародного права / Bachelor of International Law". Комплексний кваліфікаційний іспит з 
міжнародного права здійснюється у письмовій формі шляхом надання відповідей на поставлені питання та розв’язання практичних завдань (казусів). Під час 
оцінювання перевіряються такі програмні результати навчання: ПРН 2, 4, 6, 14, 16, 19, 20.

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої 
освіти?
Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти забезпечуються, зокрема, ґрунтовним 
підходом кафедр до їх планування і формулювання, роз’яснювальною роботою зі студентами, тощо. Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої 
освіти визначена п. 7 Положення про організацію освітнього процесу. Оцінювання результатів навчання здійснюється на принципах об'єктивності, систематичності 
та системності, плановості, єдності вимог, відкритості, прозорості, економічності, доступності та зрозумілості методики оцінювання, урахування індивідуальних 
можливостей студентів. Інформація про контрольні заходи оцінювання та критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти висвітлюються у 
робочих програмах навчальних дисциплін у вигляді таблиць, які описують результати навчання за дисципліною, методи оцінювання та пороговий критерій 
оцінювання, відсоток у підсумковій оцінці з дисципліни, а також схеми формування оцінки з розподілом балів за всі форми контролю. На сайті Інституту здобувачам 
вищої освіти забезпечується доступ до робочих програм всіх дисциплін, які викладаються на ОП. Проінформованість відносно форм контрольних заходів та 
критеріїв оцінювання дозволяє здобувачам самостійно контролювати свої кількісні показники результатів навчання.

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання доводяться до здобувачів вищої освіти?
Питання про форми контрольних заходів регламентується Положенням про організацію освітнього процесу. Інформація щодо форм контрольних заходів та 
критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів доводиться до відома здобувачів вищої освіти викладачами, як правило, на першій лекції та першому 
семінарському занятті, а також протягом всього навчального процесу на прохання студентів. Робочі програми дисциплін з детальними вимогами щодо форм 
контролю та оцінювання надсилаються студентам до першого семінарського заняття та отримання електронної адреси групи. Здобувачам освіти повідомляється 
графік проведення модульних контрольних робіт, а також теми, що виносяться на них, заздалегідь. Інформація про форми контрольних заходів оприлюднюється на 
сайті Інституту та на стенді кафедри міжнародного права. Збір інформації щодо чіткості та зрозумілості критеріїв оцінювання навчальних досягнень відбувся в 
березні 2020 року шляхом анкетування здобувачів, результати якого свідчать, що зазначена інформація доводиться до їх відома вчасно. Розпорядженням ректора 
затверджено Графік навчального процесу на 2019-2020 н.р., в якому передбачено графік семестрового контролю 
(http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Grafik%20NP%202019_2020.pdf).

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти (за наявності)?
Оскільки стандарт вищої освіти за спеціальністю 293 “Міжнародне право” відсутній, порядок та форми атестації здобувачів ОП регулюється Положенням про 
організацію освітнього процесу, навчальним планом та описом ОП.

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином забезпечується його доступність для учасників 
освітнього процесу?
Процедура проведення контрольних заходів регламентується Положенням про організацію освітнього процесу (розділ 4), а також, в частині, яка не суперечить 
цьому Положенню, – Положенням про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу в Київському 
національному університеті імені Тараса Шевченка від 2010 року (http://nmc.univ.kiev.ua/doc.htm). Ці документи оприлюднені на сайті Університету.

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 та неупередженості оцінювання результатів навчання під час підсумкового семестрового контролю досягається за допомогою таких 
механізмів: письмова форма іспитів; НПП, які залучені до оцінювання, ознайомлені із наявними методами проведення тестування та екзаменування, отримують 
підтримку для розвитку власних навичок у цій сфері; оцінювання проводиться більш ніж одним оцінювачем; оцінювачі мають можливість не брати участь в 
оцінюванні при виникненні конфлікту інтересів; оцінювання проводиться відповідно до встановлених процедур. Задля запобігання та врегулювання конфлікту 
інтересів упродовж установлених термінів зберігаються чіткі та достовірні записи процедур і рішень з оцінювання (залікові та екзаменаційні відомості); роботи 
студентів мають зберігатись упродовж семестру. Результати опитування здобувачів свідчать про те, що вони в більшості вважають оцінювання під час заліків та 
іспитів об’єктивним.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних 
правил на ОП
Порядок повторного проходження контрольних заходів регламентується Положенням про організацію освітнього процесу (розділ 7). Повторне складання 
семестрового контролю може відбуватися у випадку отримання незадовільних оцінок (п.7.3.1 Положення). Здобувачу освіти, що отримав під час семестрового 
контролю 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 та до складу якої не 
включається НПП, що викладав дисципліну. Повторне складання семестрового контролю можливе також у випадку порушення процедури оцінювання (п.7.3.2 
Положення). Якщо створена за заявою здобувача освіти (або за поданням оцінювачів) комісія виявить, що в ході семестрового контролю мали місце порушення, які 
вплинули на результат іспитів і не можуть бути усунені, ректор, не пізніше, ніж упродовж шести місяців після завершення семестрового контролю, може прийняти 
рішення щодо скасування його результатів і проведення повторного оцінювання для одного, кількох або всіх студентів. У разі поважної і документально 
підтвердженої причини затверджується індивідуальний графік для складання семестрового контролю. На ОП були випадки повторного проходження контрольних 
заходів (студентка 2-го курсу Чіагором Чіамака Нгозі, дисципліна «Українська мова», дата 14.01.2020 р., форма контролю – залік).

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів? Наведіть приклади 
застосування відповідних правил на ОП
Порядок оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів регламентується Положенням про організацію освітнього процесу (п. 7.2), 
Положенням про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка від 3 листопада 
2014 року. Упродовж тижня після оголошення результатів поточного контролю (але не пізніше початку семестрового контролю) здобувач освіти може звернутися 
до оцінювача за роз’ясненням і/або з незгодою щодо отриманої оцінки. Рішення щодо висловленої здобувачем незгоди приймає оцінювач. У випадку незгоди з 
рішенням оцінювача щодо результатів семестрового контролю здобувач освіти може звернутися до нього з незгодою щодо отриманої оцінки у день її оголошення. 
Рішення щодо висловленої здобувачем незгоди приймає оцінювач (оцінювачі). У випадку незгоди з цим рішенням здобувач освіти може звернутися до директора 
Інституту з умотивованою заявою щодо неврахування оцінювачем важливих обставин при оцінюванні. За рішенням директора письмова робота здобувача освіти 
може бути надана для оцінювання іншому НПП для оцінювання роботи здобувача освіти. Директор ухвалює рішення за заявою здобувача освіти, керуючись 
аргументами, якими здобувач освіти мотивує свою незгоду з оцінкою, і усними чи письмовими поясненнями оцінювача. Прикладів оскарження процедури та 
результатів проведення контрольних заходів на ОП не було.

Сторінка 7



Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?
Політика, стандарти та процедура дотримання академічної доброчесності містяться в Положенні про організацію освітнього процесу (окремі пункти в розділах 8, 9 
та 10), Етичному кодексі університетської спільноти (http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/ethical-code/Ethical-code-of-the-university-community.pdf), Етичному кодексі 
Інституту (http://www.iir.edu.ua/students/integrity/), тощо. Кодексами визначено види і форми порушень академічної доброчесності, шляхи запобігання, 
відповідальність та механізм її застосування за порушення академічної доброчесності. З метою моніторингу дотримання академічної доброчесності учасниками 
освітнього процесу створено Етичну комісію Інституту та Комісію з питань етики Університету, склад яких затверджується Вченою радою Інституту та Вченою 
радою Університету, відповідно. Положення про академічну доброчесність знаходиться в стані розробки. Інститут є партнером Проекту сприяння Академічній 
доброчесності в Україні (SAIUP), який ініційований та реалізується Американськими радами з міжнародної освіти за підтримки Міністерства освіти і науки України та 
Посольства США в Україні.

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням академічної доброчесності?
Вимоги щодо дотримання академічної доброчесності забезпечуються шляхом інформування здобувачів освіти щодо неприпустимості її порушень при вивченні 
освітніх компонентів. Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт місять вимогу щодо дотримання принципів академічної доброчесності. Курсові роботи 
здобувачів вищої освіти будуть перевірятися безпосередньо керівником, а також відповідною системою на наявність ознак порушень академічної доброчесності 
лише на четвертому році навчання.

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?
Інститут та Університет популяризують академічну доброчесність та переваги чесного навчання. Наприклад, 29 листопада 2019 р. за організаційної підтримки 
викладача Поєдинок О.Р. для здобувачів освіти ОП було проведено майстер-клас на тему «Доброчесність у юридичній освіті та впровадження етичних кодексів» 
(проф. Томас Спіді Райс із Washington and Lee University, США). Метою запровадження освітнього компоненту “Основи наукових досліджень» було, серед іншого, 
ознайомити студентів з принципами академічної доброчесності, правилами цитування та відповідальності за плагіат. Методичні рекомендації з написання курсових 
робіт місять вимоги щодо оформлення посилань на використані джерела.

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної 
ОП
Положення про організацію освітнього процесу (п. 9.8.3) визначає, що за порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до такої 
академічної відповідальності: повторне проходження оцінювання (модульна контрольна робота, іспит, залік); повторне проходження відповідного освітнього 
компонента освітньої програми; відрахування з Університету; позбавлення наданих Університетом пільг з оплати навчання. Положення також визначає (п. 10.7.3) 
види відповідальності НПП за порушення академічної доброчесності, а саме: відмова у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання; позбавлення 
присудженого наукового ступеня чи присвоєного вченого звання; відмова у присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної 
категорії; позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади. Інші додаткові та/або деталізовані види 
академічної відповідальності здобувачів освіти та НПП за конкретні порушення академічної доброчесності визначають спеціальні закони та окремі Положення 
Університету, яке затверджує Вчена Рада Університету та погоджують органи самоврядування здобувачів освіти. Розслідування, підтвердження чи спростування  
факту  порушення  членом  академічної спільноти академічної доброчесності, а також визначення відповідальності за конкретні порушення академічної 
доброчесності є завданням Етичної комісії Інституту та Комісії з питань етики Університету.

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх професіоналізму?
Процедура конкурсного добору викладачів регламентується Порядком конкурсного відбору на посади науково-педагогічних працівників у Київському 
національному університеті імені Тараса Шевченка (http://senate.univ.kiev.ua/?p=184). Порядок передбачає встановлення певних вимог до претендентів, у тому числі 
щодо їх науково-дослідної та навчально-методичної діяльності. У поданні від кафедри зазначається відповідність претендента на посаду цим вимогам, що свідчить 
про їхню академічну та професійну кваліфікацію. Оголошення про проведення конкурсу, терміни та умови його проведення публікуються в газеті «Освіта» та на 
веб-сайті Університету: http://senate.univ.kiev.ua/?cat=9.  Конкурсний відбір проводиться на засадах відкритості, рівності, незалежності, обґрунтованості та 
об’єктивності прийняття рішень, а також неупередженості. Відповідність викладача конкретним дисциплінам ОП визначається сферою його наукових інтересів, 
науковими працями та професійною активністю. Всі викладачі, що забезпечують реалізацію ОП, пройшли конкурсний відбір відповідно до цього Порядку, в тому 
числі провели відкриту лекцію або семінарське заняття, підтвердили свою академічну та професійну кваліфікацію, з ними було укладено трудові договори 
(контракти). Результати опитування студентів свідчать про достатньо високий рівень професіоналізму викладачів ОП.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу
В Університеті залучення роботодавців здійснюється на рівні факультетів і освітніх програм, перш за все, у формі організації проходження здобувачами освіти 
виробничої практики. Так, у 2020 році між Інститутом та ТОВ «Юридична компанія «Стратегія» було укладено договір про практичну підготовку здобувачів освіти 
ОП. Певною мірою залучення роботодавців відбувалося на етапі формування та перегляду ОП у формі рецензування. Представники роботодавців (Адвокатське 
об’єднання «Юридична фірма «Проксен та партнери», ТОВ «Юридична компанія «Стратегія») надали позитивні рецензії на ОП. Університет забезпечує можливість 
залучення роботодавців до викладання і до роботи у складі екзаменаційних комісій шляхом погодинної оплати їх праці, а також за сумісництвом. Цей досвід буде 
взято до уваги під час формування складу комісії з комплексного кваліфікаційного іспиту ОП.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, 
представників роботодавців
Університет залучає професіоналів-практиків до викладання шляхом зарахування на частину ставки і погодинної оплати їх праці, а також за сумісництвом. 
Наприклад, к.ю.н., адвокат Поєдинок О.Р. залучена до викладання на ОП дисциплін “Вступ до спеціальності “Міжнародне право”, “Мінародне публічне право 
(основи теорії)”; к.ю.н., співробітник Офісу Президента України Святун О.В. – “Римське право”. Практики та експерти регулярно проводять майстер-класи для 
здобувачів ОП, наприклад, 30.05.2019  - майстер-клас Елізабет Кросбі Джудсон, директора з управління програмами Elevate Energy (США). Під керівництвом 
Поєдинок О.Р.: 20.09.2019 - Кар'єрні можливості для юристів-міжнародників у неурядовому секторі (К. Бусол, GRC); 01.11.2019 - Права жінок як можлива сфера 
професійної спеціалізації (О. Калашник, ГО "ЛаСтрада - Україна"); 15.11.2019 – Введення до Європейського суду з прав людини та органів міжнародного захисту 
прав ООН (БФ "Право на захист"); 18.11.2019 – Введення до правового захисту осіб без громадянства: національні та міжнародні принципи (БФ "Право на захист"). 
Під керівництвом Смирнової К.В.:  8.10.2019 - лекція проф. Аугсбургського університету (Німеччина) Штефана Лоренцмайєра; 26.03.2019- лекція проф. 
Вестмінстерського Університету (Велика Британія) Адама Лазовського; 21.11.2018 - зустріч із Суддею Верховного регіонального суду ФРН (м. Франкфурт-на-Майні) 
Уте Мокель. Здобувачі освіти позитивно сприймають подібні ініціативи, що відображається в результатах опитування.

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні приклади такого сприяння
Положення про систему забезпечення якості освіти та освітньому процесі в КНУ передбачає створення дієвої системи сприяння професійному розвитку викладачів. 
Так, НПП Університету мають можливість підвищувати кваліфікацію в Інституті післядипломної освіти, різних ЗВО України та інших держав. За період існування ОП 
підвищили кваліфікацію такі викладачі ОП: Бут С.А. – участь в Міжнародному освітньому тренінгу «Навчання у багатокультурному просторі» в Тартуському  
університеті, Естонія (2019); Ігнатьєв П.М. – участь в Проекті ЄС Еразмус+KA2 «Переосмислення регіональних студій: зв’язок Балтійського та Чорного морів / Балто-
Чорноморського регіону», Литовська Республіка (2019); Медведєва М.О., Поєдинок О.Р., Федорова А.Л. – у співпраці з МОН України, Міжнародною громадською 
організацією “Універсальна екзаменаційна мережа” за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні пройшли курс розробки контрольних заходів в рамках теми 
“Основи тестології та розробки тестових завдань” (2018-2019); Смирнова К.В. – була запрошеним гостьовим лектором у Зеленогурському університеті, Польща 
(2018-2019); Титаренко В.А. – стажувався в Зеленогурському університеті, Польща (2017); Федорова А.Л. – отримала сертифікат тренера курсу HELP Ради Європи з 
питань внутрішнього переміщення (2019); Цирфа Ю.А. – проходила стажування в Університеті Уппсали, Королівство Швеція (2019). Університет сприяє 
професійному розвитку викладачів ОП шляхом направлення на стажування та звільнення від занять на цей період.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності
В Університеті створена система заохочення викладачів за досягнення у фаховій сфері. Наприклад, НПП ОП отримує премії за високі показники публікаційної 
активності, зокрема наявність публікацій в міжнародних науковометричних базах Scopus та Web of Science. Стимулювання розвитку викладацької майстерності 
відбувається шляхом присвоєння звання «Кращий викладач року». Розпорядження ректора «Про створення комісії з матеріального заохочення» від 10.12.2018 р. за 
№113 (http://science.univ.kiev.ua/news/official/3247/) врегульовує певні аспекти цього напряму. До основних форм нематеріального заохочення та мотивації НПП 
відноситься сприяння їх кар’єрному зростанню (публікація у фахових виданнях Інституту та Університету, інших виданнях України та зарубіжних держав, здобуття 
наукових ступенів та вчених звань, участь у міжнародних наукових заходах, науково-педагогічне стажування); допомога у виданні наукових монографій, 
підручників і посібників; відзначення державними нагородами, грамотами та подяками центральних і місцевих органів виконавчої влади, Університету. Розвиток 
викладацької майстерності стимулюється шляхом сприяння участі НПП у відповідних тренінгах. Наприклад, Медведєва М.О., Поєдинок О.Р., Федорова А.Л. у 
співпраці з МОН України, Міжнародною громадською організацією “Універсальна екзаменаційна мережа” за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні 
пройшли курс розробки контрольних заходів в рамках теми “Основи тестології та розробки тестових завдань” (2018-2019).

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 має достатні фінансові та матеріально-технічні ресурси, а також навчально-методичне забезпечення для реалізації ОП, що гарантує досягнення її цілей та 
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програмних результатів навчання. Фінансування освітнього процесу здобувачів вищої освіти за ОП відбувається за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб. Згідно 
з Положенням про організацію освітнього процесу, рішення про відкриття освітньої програми ухвалюється з урахуванням результатів проведеного оцінювання 
економічної доцільності. Перед затвердженням та внесенням змін до ОП економічне обгрунтування було підготовлене планово-фінансовим відділом бухгалтерії 
Університету. Матеріально-технічні ресурси також забезпечують досягнення цілей та програмних результатів навчання ОП. Так, бібліотечні ресурси допомагають 
досягти ПРН 3 та 5. Здобувачі освіти мають можливість користуватися тестовим доступом до повнотекстових ресурсів з питань міжнародного права англійською 
мовою. Навчально-методичне забезпечення забезпечують досягнення цілей та програмних результатів навчання ОП завдяки доступності та якості підручників, 
посібників та текстів лекцій, які є в розпорядженні кафедри міжнародного права, Освітньо-експертного центру порівняльного і європейського права Інституту. 
Викладачі регулярно надсилають студентам необхідні матеріали англійською мовою з дисциплін ОП електронною поштою.

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?
В Університеті загалом та Інституті зокрема забезпечено вільний доступ усіх учасників академічної спільноти до відповідної інфраструктури та інформаційних 
ресурсів, необхідних для провадження освітньої діяльності. Відбувається постійна підтримка та розвиток існуючої інфраструктури, зокрема здобувачі вищої освіти 
ОП мають можливість користуватись новоствореним Освітньо-експертним центром порівняльного і європейського права Інституту, де проводяться заняття із 
залученням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Згідно наказу МОН України від 19.09.2017 р. № 1286 Університет отримав доступ до наукометричної 
бази даних Web of Science, а згідно наказу від 06.11.2018 р. № 1213 – доступ до наукометричної бази даних Scopus. На сайті Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича 
представлені ресурси відкритого доступу, наприклад, до журналів видавництва Wiley (https://www.onlinelibrary.wiley.com). Хоча представники здобувачів вищої 
освіти ОП поки що не представлені в органах студентського самоврядування (Студентській Раді), проте вони мають можливість звертатися безпосередньо до 
гаранта з будь-яких питань, що стосуються освітнього середовища та матеріальних ресурсів. Гарант, реагуючи на такі запити здобувачів, буде передавати їх в 
подальшому до адміністрації Інституту та Університету. Задля визначення нагальних потреб та інтересів здобувачів вищої освіти проводилось опитування.

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, Психологіна служба Університету. Загалом, матеріальне освітнє середовище максимально пристосоване до потреб 
споживачів і повністю відповідає нормативним вимогам. В якості одного з прикладів можна навести наказ 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). Для зниження психологічної напруги під час карантинних заходів для здобувачів ОП було організовано конкурс ессе на тему 
«Вплив коронавірусу (COVID-19) на міжнародні відносини та міжнародне право». Для з’ясування безпечності освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти було проведене опитування. З метою більшої залученості здобувачів ОП до україномовного освітнього середовища, полегшення їхньої 
адаптації та налагодження взаємних контактів гарант ОП проінформувала їх про деякі проекти та заходи, що регулярно відбуваються в студентському житті 
Інституту («Міс ІМВ», «Містер та Міс Дипломат», «Веселка країн», «День кар’єри», «Благодійний бал ІМВ»). Задля подолання мовного бар’єру та налагодження більш 
тісної комунікації англомовних студентів з українськими студентами було запроваджено освітній компонент «Українська мова».

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 такі структурні підрозділи та окремі уповноважені особи 
Інституту та Університету: 1) гарант ОП, яка на етапі прийому на навчання та протягом усього періоду навчання надає свою електронну пошту, мобільний телефон 
та Viber для здійснення цілодобової освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної підтримк здобувачів вищої освіти; 2) методисти спеціальності 293 
«Міжнародне право» Інституту (здійснюють організаційну, інформаційну підтримку); 3) студентський стіл Інституту (здійснює організаційну підтримку); 4) підрозділ 
Інституту з організаційно-методичного забезпечення англомовних програм; 5) Підготовче відділення Університету (здійснює організаційну, інформаційну, 
консультативну підтримку). Освітня підтримка також забезпечується шляхом взаємодії викладачів та студентів ОП. Інформаційна підтримка здійснюється за 
рахунок функціонування англомовної версії сайту Інституту, де розміщується розклад, анонси подій та новини, а також повідомлення про ключові події життя в 
Інституті на сторінках соціальних мереж. Поки що необхідності порушувати питання про надання соціальної підтримки здобувачам вищої освіти не було. Відповідно 
до результатів опитувань, рівень задоволеності здобувачів вищої освіти механізмом освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки, створеній на ОП, достатньо 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)
Інститут та Університет створюють достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми потребами. Так, в рамках реалізації проекту 
«Університет рівних можливостей» розроблено поетапний план облаштування доступності корпусів факультетів, інститутів та університетської території для таких 
осіб, зокрема: встановлення в Інституті мнемосхем для осіб з порушенням зору (3 шт. на кожен корпус), облаштування приміщень Інституту тактильними та 
контрастними стрічками для людей з порушенням зору, облаштування паркувальних місць для осіб з інвалідністю в кількості 10% від загальної кількості місць для 
парковки, поклейка направляючої стрічки для людей з порушенням зору, облаштування місць в аудиторіях для освітнього процесу для людей з інвалідністю. На 
сьогодні в вхід до Інституту обладнано пандусами, а також функціонують ліфти для забезпечення освітніх потреб маломобільних людей (з обмеженими руховими 
можливостями). В рамках ОП не було і наразі нема осіб з особливими освітніми потребами. Разом з тим, спеціальний документ, який регулює питання реалізації 
права на освіту осіб з особливими освітніми потребами, перебуває на етапі розробки та узгодження відповідними відділами Університету.

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?
Статутом університету передбачено захист здобувачів вищої освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного чи психічного насильства 
(http://univ.kiev.ua/pdfs/statut/statut-22-02-17.pdf ). Політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій в Університеті та Інституті визначено частково в 
Етичному кодексі університетської спільноти (http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/ethical-code/Ethical-code-of-the-university-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/). Постійна комісія Вченої ради з питань етики Університеті нараз працює над розробкою та схваленням Порядку вирішення 
конфліктних ситуацій. Важливим органом при вирішенні конфліктних ситуацій, пов’язаних з сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією, є також 
Студентська рада Інституту. В 2015 р. Університеті розроблено та затверджено «Антикорупційну програму» (http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/preventing-
corruption/antykoruptsiyna_prohrama.pdf).

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей 
документ, оприлюднений у відкритому доступі в мережі Інтернет
Положення про організацію освітнього процесу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, введене в дію наказом ректора від 31 серпня 2018 
року за №716-32 (http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Poloz_org_osv_proc-2018.pdf), наказ ректора від 5 березня 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/Poryadok_OP.pdf), наказ 
ректора від 11 серпня 2017 р. за №729-32 "Про запровадження в освітній та інформаційний процес форм опису освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми, 
структурних вимог до інформаційного пакету, форм робочої навчальної програми дисципліни і форми представлення інформації про кваліфікацію науково-
педагогічного працівника" (http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Nakaz_Form_Doc-729-32_11-08-2017.pdf (з додатками)), наказ ректора "Про затвердження Тимчасового 
порядку розгляду пропозицій щодо внесення змін до описів ступеневих освітніх програм" від 8 липня 2019 року за №601-32 
(http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Tymchasovyi%20poryadok%20vnesennya%20zmin%20do%20OOP.pdf), Положення про систему забезпечення якості освіти та освітнього 
процесу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (Макет), затверджене наказом ректора від 08 липня 2019 за №603-32 
(http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Polojennya%20QAS%202019.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?
Основними підставами для внесення змін (перегляду) освітніх програм в Університеті є зміни у нормативних документах, які регулюють питання змісту освіти за 
відповідним рівнем і/або спеціальністю, у тому числі прийняття нових освітніх і професійних стандартів;  результати локального та (чи) загальноуніверситетського 
моніторингу; перевищення витрат на реалізацію освітньої програми над плановими показниками та/або суттєве зменшення надходжень на її реалізацію, що 
унеможливлює її фінансування у повному обсязі; результати моніторингу ринку праці, якими виявлено невідповідність освітньої програми його потребам; інші 
визначені законодавством України обставини (п. 2.14.2 Положення про організацію освітнього процесу). Тимчасовий порядок розгляду пропозицій щодо внесення 
змін до описів ступеневих освітніх програм розширює перелік підстав для змін освітніх програм. Розроблення змін до освітньої програми здійснює її гарант. 
Підставою для порушення Інститутом міжнародних відносин клопотання про внесення змін до опису ОП щодо назв обов’язкових освітніх компонентів, освітніх 
компонентів вибіркових блоків, структурно-логічної схеми та матриць відповідності стали результати опитування студентів, проведеного 6 жовтня 2019 року, що 
засвідчили неготовність й незацікавленість іноземних здобувачів освіти у вивченні деяких дисциплін та водночас – бажання вивчати такі дисципліни, які 
відповідають їхнім очікуванням щодо майбутнього працевлаштування. Крім того, внесення цих змін було обумовлено необхідністю підвищення ефективності 
підготовки юристів з основних напрямів освітньо-професійної програми, що складають основу міжнародного публічного права, міжнародного приватного права, 
права Європейського Союзу, а також негативний дворічний досвід викладання дисципліни “Основи наукових досліджень” на першому році навчання, що було 
відображено в результатах опитування здобувачів вищої освіти. Зазначені підстави відповідають п. 1.5 Тимчасового порядку.

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

Сторінка 9



В 2019-2020 роках відбувся перегляд ОП за результатами опитування здобувачів вищої освіти, що підтверджується витягом з протоколу засідання кафедри 
міжнародного права №3 від 9 жовтня 2019 року, витягами з протоколів засідання Вченої ради Інституту (про затвердження змін до опису ОП – №3 від 29 жовтня 
2019 року та про затвердження змін до навчального плану ОП – №7 від 25 лютого 2020 року), а також наказом ректора Університету №35-32 від 20 січня 2020 року 
про введення в дію нової редакції опису ОП. В березні 2020 року проводилось анонімне анкетування онлайн у Google формі для здобувачів вищої освіти 1-го та 2-го 
років навчання щодо якості викладання за кожним освітнім компонентом попереднього семестру, а також якості освітнього процесу на ОП в цілому. Зокрема, 
студентам було запропоновано висловити свою точку зору з приводу задоволеності методами викладання та навчання на ОП, факторів, що можуть підривати їх 
ефективність, реалістичності вибору освітніх компонентів, тощо. На підставі аналітичного звіту гарантом буде подано пропозиції на засідання кафедри 
міжнародного права щодо необхідності ініціювання процедури внесення подальших змін до ОП. В 2019 році здобувачі взяли участь в опитуваннях рейтингу U-
Multirank. Коли до Університету надійдуть результати аналізу відповідей студентів за спеціальністю 293 «Міжнародне право», вони будуть взяті до уваги в процесі 
забезпечення якості ОП.

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП
Документальним підтвердженням участі студентського самоврядування у процедурах внутрішнього забезпечення якості освіти є наказ ректора "Про склад 
Науково-методичної ради  Київського національного університету імені Тараса Шевченка (http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Sklad%20NMR%20TSNUK%20(nakaz%201194-
32%2026_12_2018).PDF), в якому затверджено склад Науково-методичної ради Університету, в тому числі з числа представників Студентського парламенту. 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 студентського самоврядування у процесі внесення змін до освітніх програм. 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. Так, розробка та зміни до опису ОП ухвалювались на засіданнях вчених рад Інституту та Університету за участі органів студентського самоврядування.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через свої об’єднання залучені до процесу періодичного 
перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості
В 2019-2020 роках відбувся перегляд ОП на підставі опитування здобувачів освіти. Процедура затвердження ОП та внесення змін до неї передбачає рецензування з 
боку представників ринку праці. Так, під час розробки ОП було отримано позитивний відгук від керуючого партнера Адвокатського об’єднання «Юридична фірма 
«Проксен та партнери», а під час оновлення ОП – від директора ТОВ «Юридична компанія «Стратегія». Таким чином, юридичні компанії, зареєстровані в Україні, 
можуть вважатися такими, що відображають позицію та інтереси роботодавців в процесі забезпечення якості цієї ОП.

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування випускників ОП
Оскільки ОП повноцінно функціонує лише другий рік, випускників немає.

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості за час її 
реалізації? Яким чином система забезпечення якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?
В Університеті діє Положення про систему забезпечення якості освіти та освітнього процесу (http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Polojennya%20QAS%202019.pdf). Згідно з 
п.12.3.3 Положення про організацію освітнього процесу, формування та реалізацію політики забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти в Університеті 
здійснюють ректор, Наглядова рада, Вчена рада, Науково-методична рада, Науково-методичний центр організації навчального процесу, інші структурні підрозділи, 
робочі та дорадчі органи, що залучені до процедур забезпечення якості; на рівні структурних підрозділів – їх керівники (декани факультетів, директори інститутів, 
коледжів, ліцею, директори навчально-наукових центрів, начальники інститутів, завідувачі відділень), вчені (педагогічні) ради та науково-методичні (навчально-
методичні, методичні) комісії/ради факультетів/інститутів; на рівні освітніх програм – гаранти і кафедри, науково-педагогічні працівники. Саме гарант та науково-
педагогічний працівник кафедри міжнародного права виявили недоліки в ході реалізації ОП, пов’язані з неготовністю та небажанням здобувачів вищої освіти 
вивчати дисципліну «Основи наукових досліджень» на першому році навчання. У зв’язку з цим гарант підготувала пакет документів, до оформлення яких також 
залучалися: кафедри міжнародного права, міжнародного приватного права, порівняльного і європейського права, Науково-методична комісія Інституту, Вчена рада 
та директор Інституту, Науково-методичний центр організації навчального процесу Університету, Науково-методична рада Університету, Вчена рада та ректор 
Університету. Крім того, в результаті самоаналізу було виявлено такі недоліки, як недостатність забезпеченості навчальною літературою за профільними 
дисциплінами ОП (цей недолік науково-педагогічні працівники намагаються усунути шляхом надсилання здобувачам вищої освіти електронних матеріалів). 

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги під час удосконалення ОП. Яким чином 
зауваження та пропозиції з останньої акредитації та акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?
Оскільки акредитація проводиться вперше, результатів зовнішнього забезпечення якості вищої освіти, які повинні братися до уваги під час удосконалення ОП, 
немає.

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП?
Учасники академічної спільноти на етапах розроблення, затвердження, моніторингу ОП змістовно залучаються до процедур внутрішнього забезпечення якості, в 
тому числі шляхом продукування ідей та напрацювання пропозицій, що, в свою чергу, впливає на підвищення якості викладання й оцінювання. Учасники 
академічної спільноти залучаються до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП шляхом участі в обговореннях проблем та перспектив ОП на засіданнях 
кафедр міжнародного, міжнародного приватного, порівняльного і європейського права, Вченої ради Інституту, різних конференціях та семінарах. 16 травня 2018 
року гарант ОП (в якості члена проектної групи ОП) брала участь в І Міжвузівській конференції для іноземних студентів «Системи освіти в країнах світу», де 
виступила з доповіддю на тему «Англомовна бакалаврська програма з міжнародного права в ІМВ: набутий досвід та майбутні перспективи» (англійською мовою). 
Викладачі, задіяні на ОП, регулярно обмінюються думками щодо ефективності досягнення програмних результатів навчання з боку здобувачів вищої освіти. Так, за 
результатами одного з таких обговорень у 2019 році до ОП було внесено зміни до назви обов’язкового освітнього компоненту. Крім того, науково-педагогічні 
працівники, які включені до складу проектної групи ОП, взяли активну участь в розробці Робочої програми виробничої практики для 4-го курсу. Доказом активного 
залучення академічної спільноти до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП є дві позитивні рецензії на неї.

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 усіх учасників освітнього процесу регулюються Статутом Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Положенням про 
організацію освітнього процесу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Положенням про систему забезпечення якості освіти та освітнього 
процесу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Етичним кодексом університетської спільноти, що оприлюднені на офіційному сайті 
Університету, а також Етичним кодексом Інституту, що оприлюднений на офіційному сайті Інституту. 

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання 
зауважень та пропозиції заінтересованих сторін (стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки
https://cloudsiiredu-my.sharepoint.com/personal/doc_clouds_iir_edu_ua/_layouts/15/onedrive.aspx?
id=%2Fpersonal%2Fdoc%5Fclouds%5Fiir%5Fedu%5Fua%2FDocuments%2FУкраїнська%2FОсвітні%20програми%2FМіжнародне%20право%20%28мова%20навчання%20англійська%29&originalPath=aHR0cHM6Ly9jbG91ZHNpaXJlZHUtbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L2cvcGVyc29uYWwvZG9jX2Nsb3Vkc19paXJfZWR1X3VhL0VzMnl2UmpLNGpOQ250YndJSG5hUC1jQkt4WnFlaGJ6X1lBb1JOSm1NNGZFTHc_cnRpbWU9RGJ1UjJvWE4xMGc

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про освітню програму (включаючи її цілі, очікувані 
результати навчання та компоненти)
https://cloudsiiredu-my.sharepoint.com/personal/doc_clouds_iir_edu_ua/_layouts/15/onedrive.aspx?
id=%2Fpersonal%2Fdoc%5Fclouds%5Fiir%5Fedu%5Fua%2FDocuments%2FУкраїнська%2FОсвітні%20програми%2FМіжнародне%20право%20%28мова%20навчання%20англійська%29&originalPath=aHR0cHM6Ly9jbG91ZHNpaXJlZHUtbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L2cvcGVyc29uYWwvZG9jX2Nsb3Vkc19paXJfZWR1X3VhL0VzMnl2UmpLNGpOQ250YndJSG5hUC1jQkt4WnFlaGJ6X1lBb1JOSm1NNGZFTHc_cnRpbWU9RGJ1UjJvWE4xMGc

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?
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Серед сильних сторін ОП є те, що вона спрямована на надання освіти з міжнародного права та міжнародних відносин із широким доступом до працевлаштування, 
адже, окрім отримання базової юридичної підготовки, спеціальних фахових знань, практичних навичок та вмінь з міжнародного публічного, приватного, 
європейського права, порівняльного правознавства, ОП готує фахівців з широким кругозором завдяки загально-гуманітарному блоку навчання, а також глибокій 
базовій підготовці з міжнародних відносин. Таким чином, випускник ОП матиме можливість займатись діяльністю, що пов’язана не лише з аналізом й розробкою 
міжнародних та національних правових документів, наданням юридичних консультацій, підготовкою справ до розгляду у судах, але з виконанням роботи в органах 
зовнішньої політики, веденням дипломатичної кореспонденції, забезпеченням інтересів власної держави. ОП активно сприяє набуттю здобувачами вищої освіти 
соціальних навичок упродовж всьго періоду навчання. Викладачі ОП оновлюють зміст освітніх компонентів на основі наукових досягнень і сучасних практик у 
відповідній галузі, не в останню чергу завдяки високому рівню володіння англійською мовою. Викладачі ОП регулярно проходять закордонні стажування, читають 
лекції в іноземних ЗВО, беруть участь в міжнародних конференціях та проводять спільні наукові дослідження з іноземними колегами. ЗВО залучає до аудиторних 
занять на ОП професіоналів-практиків та експертів галузі, зокрема у форматі майстер-класів. Здобувачі вищої освіти залучені до процесу перегляду ОП, а їх позицію 
було взято до уваги під час внесення змін до ОП. Форми та методи навчання і викладання на ОП формують професійні якості майбутнього юриста та дипломата, 
наприклад, розгляд гіпотетичних спорів у форматі moot court та case-study, симуляція парламентських слухань, вирішення задач-казусів, презентація промов на 
задану проблематику, підготовка аналітичних довідок. 
Серед слабких сторін ОП варто виокремити таке. Певні складнощі існують щодо залучення вітчизняних й іноземних роботодавців до організації та реалізації 
освітнього процесу на ОП. Враховуючи короткий термін дії ОП, на сьогоднішній день не було реалізовано право здобувачів освіти на міжнародну академічну 
мобільність. 

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує здійснити задля реалізації цих перспектив?
На наше переконання, ОП має широкі перспективи для подальшого функціонування, що засвідчується позитивною динамікою зростання попиту на неї серед 
іноземних абітурієнтів. Упродовж наступних 3 років варто здійснити низку заходів, які допоможуть подолати слабкі сторони, реалізувати вповні концепцію 
студентоцентрованого навчання й викладання, що ґрунтується на принципах академічної свободи й доброчесності, а також сприятимуть формуванню 
конкурентноспроможного випускника – фахівця своєї справи. При цьому слід враховувати, що програмні компетентності та результати навчання можуть підлягати 
ретельному перегляду з огляду на перспективи затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 293 «Міжнародне право». Необхідним вбачається: 
продовження роботи по залученню роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу на ОП, зокрема пошук оптимальних форм співпраці українських та 
іноземних роботодавців з Інститутом в цій сфері; сприяння підготовці викладачами підручників та посібників англійською мовою за освітніми компонентами ОП; 
сприяння здобувачам вищої освіти у реалізації ними права на міжнародну академічну мобільність; втілення в життя Плану заходів щодо поєднання навчання та 
дослідження під час реалізації ОП (затверджений на засіданні кафедри міжнародного права, протокол №3 від 10 березня 2020 року).
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діяльності за цією освітньою програмою.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид компонента Силабус або інші навчально-методичні матеріали Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

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

Назва файла Хеш файла

Право зовнішніх зносин 
та основи дипломатії / 
Law of Foreign Relations 
and Basics of Diplomacy

навчальна 
дисципліна

Law of Foreign Relations and 
Basics of Diplomacy_short.pdf

q++DtCpCrLDUsBntlRREh7rpeCeaLftMTdPxK3FTG6I=

Країнознавство / Country 
Studies

навчальна 
дисципліна

Country_Studies_short.pdf AJW8fyJEqbbojNWEvirrGwXli1h2U5oxzYF0N/xetJ0=

Комплексна дисципліна 
Римське право / Roman 
Law

навчальна 
дисципліна

Modul 1. Latin_short.pdf tpsXVoqW4+BS1QjvH0Qb4opMDQkDbkxnlM35kOz5ueA=

Комплексна дисципліна 
Римське право / Roman 
Law

навчальна 
дисципліна

Modul 2. Roman 
Law_short.pdf

ipTaWoICpAl+Ixq36AJkDqQwwYmbqhSmSi9vXUGO6O0=

Основи наукових 
досліджень / Basics of 
Scientific Research

навчальна 
дисципліна

Basics of Scientific 
Resaerch_short.pdf

BMe+QpgDSIGRP7Kg5A2vM7MV3R0TlclHnZNBa40Xljg=

Історія політичних та 
правових вчень / History 
of Political and Legal 
Studies

навчальна 
дисципліна

History of political and legal 
studies_short.pdf

coshUD9XLZjr9gOpy+kbjyTgef9ya098jlJDL+ks/9I=

Порівняльне 
муніципальне право / 
Comparative Municipal 
Law

навчальна 
дисципліна

Comparative Municipal 
Law_short.pdf

/4rpLrsQNdHscfqk7GShDn7QLeUqUif4N13UB5l8dsU=

Порівняльне цивільне 
право / Comparative Civil 
Law 

навчальна 
дисципліна

Comparative Civil 
Law_short_4 sem.pdf

2Hlm8MBiQBBC4VhnwZEsIYakhpsxKgqptxgEt8A+L5I=

Порівняльне 
адміністративне право і 
процес / Comparative 
Administrative Law and 
Process

навчальна 
дисципліна

Comparative administrative 
law and process_short.pdf

FpxqPdfQkVmtjb3nYgbKKBesu6W+f/qOXJsa3MprYvI=

Міжнародне екологічне 
право / International 
Environmental Law

навчальна 
дисципліна

International Environmental 
Law_short.pdf

6aFyWiSyIIcQoJKhUSLt10bw74X8+js4xEuwx/XVFOA=

Порівняльний цивільний 
процес / Comparative 
Civil Process

навчальна 
дисципліна

Comparative Civil 
Process_short.pdf

kIqoXbJoMR3NGgYtP8FROT9C7LYRLHHpCln3SajjohY=

Право міжнародних 
договорів / Law of 
Treaties

навчальна 
дисципліна

Law of Treaties_short.pdf VRDlvNAPpglg6oQ/LqmRs7Z+i7KQQZHd9y6FHHPaQ4o=

Захист прав мігрантів, 
іноземців, біженців та 
переміщених осіб / 
Protection of migrants, 
aliens, refugees and 
displaced persons’ rights

навчальна 
дисципліна

Protection of migrants, aliens, 
refugees and displaced 

persons' rights_short.pdf

tpuC3CUBgio1skdYH0/x/NwYJh1nnRyPJVqkiwWQRds=

Судові системи і 
порівняльне судове 
право / Judicial Systems 
and Comparative Judicial 
Law

навчальна 
дисципліна

Judicial Systems and 
Comparative Judicial 

Law_short.pdf

i1nCSD+fR44cGBISUoltY+l+lc7w1AMFsrXeMngYB80=

Порівняльне трудове і 
соціальне право / 
Comparative Labour and 
Social Law

навчальна 
дисципліна

Comparative Labour and 
Social Law_short.pdf

ytHD7hT+tc0BJ6Old/gKgOaHB8qgXT2x7jz9kNVznNY=

Міжнародне економічне 
право / International 
Economic Law

навчальна 
дисципліна

International Economic 
Law_short.pdf

lGqFDN0wKaLg0pHzhnV4474vCfj38oc9zLtAPyNJRPY=

Порівняльне 
кримінальне право і 
процес / Comparative 
Criminal Law and Process

навчальна 
дисципліна

Comparative criminal law and 
process_short.pdf

F3K1cdgYCY+FHfa2PMCjv8jbVgtew730UYIP6ZKO94A=

Порівняльне цивільне 
право / Comparative Civil 
Law 

навчальна 
дисципліна

Comparative Civil 
Law_short_3 sem.pdf

yISQdPEeud7c0l0TSwBCjOqKFYbKkXbsBfjR7sMHbgo=

Історія держави і права 
країн світу / History of 
State and Law

навчальна 
дисципліна

History of state and 
law_short.pdf

CNS/AgiTIDb4aic9BJ5dZOQgOjCb6kclJ6BX5l67MEU=

Порівняльне 
конституційне право / 
Comparative 
Constitutional Law

навчальна 
дисципліна

Comparative constitutional 
law_short.pdf

Zj7NS+vI82tjn96KDcrkfbMxIR/sIJVGnmhVdXbMYPI=

Вступ до спеціальності 
"Міжнародне право" / 
Introduction to 
International Law 
Specialty

навчальна 
дисципліна

Introduction to Int Law 
Specialty_short.pdf

H/cTsK1R/y57tk7XF5J0swcZ3E+3ywj86409yFwxkaE=

Філософія / Philosophy навчальна 
дисципліна

Philosophy_short.pdf ebL52Rhy/DOrEcvW5rJjAwMgEPSpXw/ISAF3yseKH2w=

Правничі системи 
сучасності / 
Contemporary Legal 
Systems

навчальна 
дисципліна

Contemporary Legal 
Systems_short.pdf

qgabIIqJSNUYsX/NNLG7Bi2NcdEkcEWHMObSJHDndoE=

Історія міжнародного 
права / History of 
International Law

навчальна 
дисципліна

History of Int Law_short.pdf /Q5VKO2O3zDTXuFmulN86y/SuzPgvn4mvqvnAHwsr/4=

Світова культура / World 
Culture

навчальна 
дисципліна

World Culture_short.pdf UfkLfZNBX/NsKvPPkAOIOKdUYlAiaHjkpgVYCY+J0xg=

Міжнародні відносини 
та світова політика / 
International Relations 

навчальна 
дисципліна

International Relations and 
World Politics_short..pdf

ToBAeSFniRrD/AnoEK6Ia2OUfo6TtnGOMhgR5dHYWt8=



and World Politics
Міжнародні економічні 
відносини / International 
Economic Relations

навчальна 
дисципліна

International Economic 
Relations_short.pdf

hlHDSDPMVusjLtI3qKJmjytBd3t7UIg/FsTEmIx6beI=

Міжнародне публічне 
право (основи теорії) / 
Public International Law 
(Basics of the Theory)

навчальна 
дисципліна

Public Int Law (Basics of 
Theory)_short..pdf

EhhldRXsL7D/16wnFtjojRIPaSWIZVobTqLZ+BgJqFg=

Мова спеціальності / 
Language of the Specialty          

навчальна 
дисципліна

Language of the 
Specialty_short.pdf

xhHyuOY/6K/ylUbHjqM+G7Y0C9jmcF/g4f9+tpH/Kuk=

Українська мова / 
Ukrainian Language

навчальна 
дисципліна

Ukrainian Language_1 
year_short.pdf

M1sr9qfRt7q4yG+rhKnPpofuIoyE1Ya2+HL59e8zy4o=

Українська мова / 
Ukrainian Language

навчальна 
дисципліна

Ukrainian Language_2 
year_short.pdf

zh5Sc1TnOFlUKI3l0T7kefUIyoiX1mgUCCD3S1c86F0=

Теорія держави і права / 
Theory of State and Law 

навчальна 
дисципліна

Theory of state and 
law_short.pdf

bozLGkbNyDGcLuGIjepdwfTaGv8sNsr3zEgpj+0VpEM=

Міжнародне публічне 
право (основні галузі та 
інститути) / Public 
International Law (Main 
Branches and Institutes)

навчальна 
дисципліна

Public Int Law (Main Branches 
and Institutes)_short.pdf

v3FZVBAQyhznpMbBS/cSGmgi552eOEkJp2S5TuhNlRQ=

Право Європейського 
Союзу / European Union 
Law

навчальна 
дисципліна

EU Law_short_4 sem.pdf Zkr0dudS6PiI71yxTvDNVjgiG6W8kWj7ga9fgNEo87M=

Право Європейського 
Союзу / European Union 
Law

навчальна 
дисципліна

EU Law_short_5 sem.pdf 698McZghiPqfVbYoOhwyCTcru/sOMkhKNsoO0VW5hrI=

Міжнародне приватне 
право / Private 
International Law 

навчальна 
дисципліна

Private International 
Law_short.pdf

W8MbiSAU6BpPxVe1Hz9vHOqaImUhVk0ZOn3/T4bt+m0=

Права людини в 
міжнародному праві / 
Human Rights in 
International Law

навчальна 
дисципліна

Human Rights in Int 
Law_short.pdf

ASDjjddY+aKiH2cin7NxqZPHMGqX2v+6RRM7FA7cgKk=

Курсова робота / 
Coursework

курсова робота 
(проект)

Recommendations on the 
Course Work.pdf

SFYnc/OZypyOR2aJVHuRHAag0e5wCwYzirKvFTJYxdk=

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

практика Program of Field Practice.pdf uNaPWhtyjTA7NR9LEzVlbVtITBcKpiOXf5bTMBBnEp0=

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

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

викладача
ПІБ Посада Структурний 

підрозділ
Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

358872 Виговський 
Олександр 
Ігорович

доцент кафедри 
міжнародного 
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

18 Порівняльне 
цивільне право / 
Comparative 
Civil Law 

Наукове стажування: Міжнародний інститут 
уніфікації приватного права (УНІДРУА) (м. Рим, 
Італія), науково-дослідна 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 цивільно-
правової 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).

358558 Поєдинок Ольга 
Романівна

доцент, 
Сумісництво

Інститут 
міжнародних 

відносин

Диплом 
магістра, 
Київський 

національний 
університет 
імені Тараса 

Шевченка, рік 
закінчення: 

2007, 
спеціальність: 

030402 
Мiжнародне 

право, Диплом 
кандидата наук 

ДK 056993, 
виданий 

10.03.2010

8 Право зовнішніх 
зносин та 
основи 
дипломатії / Law 
of Foreign 
Relations and 
Basics of 
Diplomacy

Поєдинок О.Р має наукові публікації з тематики 
права зовнішніх зносин та основ дипломатії, 
зокрема:
1)  Поєдинок О. Р. П’ята Республіка та розвиток 
міжнародно-правової системи / О. Р. Поєдинок, М. М. 
Гнатовський // Французька модель державності: 
політичний, економічний, соціальний і правовий 
аспекти : монографія / відповід. ред.: Н. О. 
Татаренко, С. С. Троян, О. І. Шаповалова. – К. : 
Дипломатична академія України при МЗС України, 
2015. – С. 406–418.
2) Поєдинок О. Р. Питання громадянства та 
дипломатичного захисту в Розділі ІІ Конституції 
України: проблеми регулювання та пропозиції щодо 
внесення змін / О. Р. Поєдинок // Український 
часопис міжнародного права. – 2015. – Спецвипуск: 
«Міжнародне право і Конституція України». – С. 132–
135".
    Поєдинок О.Р. брала участь в міжнародних 
науково-практичних конференціях, присвячених 
тематиці права зовнішніх зносин та основ 
дипломатії, зокрема:
Міжн. наук.-практ. конф. «Глобалізаційні виклики і 
багатостороння дипломатія» (18 березня 2015 року, 
м. Київ). Сертифікат від 18 березня 2015 року. 
Доповідь на тему «Проблема надання статусу 
біженця втікачам від збройного конфлікту». Тези 
опубліковано;
Очолює правління ГО "Студія сучасного права", 
Комітет з питань юридичної освіти Національної 
асоціації адвокатів України. Входить до складу 
правління громадської організації "Центр сімейно-
правових досліджень" та громадської ради при 
Міністерстві освіти і науки України. Як експертка з 
питань зобов’язань України за міжнародним правом 
співпрацює з українськими органами державної 
влади та міжнародними організаціями.
Є членкинею Всеукраїнської громадської організації 
«Українська асоціація міжнародного права».

358884 Цирфа Юлія 
Анатоліївна

асистент, 
Основне місце 
роботи

Інститут 
міжнародних 

відносин

Диплом 
спеціаліста, 
Київський 

національний 
університет 
імені Тараса 

Шевченка, рік 
закінчення: 

2012, 
спеціальність: 

030402 
Мiжнародне 

право, Диплом 
магістра, 
Київський 

національний 
університет 
імені Тараса 

Шевченка, рік 
закінчення: 

2013, 
спеціальність: 

030402 
Міжнародне 

право

5 Країнознавство 
/ Country Studies

Наукове стажування: 
Міжнародний тренінг «Лідерство та вплив, які 
забезпечують результат», Женевський центр із 
політики безпеки та Центр креативного лідерства, 
м. Женева (Швейцарська Конфедерація), 18-20 
вересня 2017 р. (Сертифікат від 20 вересня 2017 р.);
наукове стажування в Університеті Уппсали у 
рамках Програми кредитної мобільності Erasmus+ 
KA107 Європейської Комісії, м. Уппсала (Королівство 
Швеція), 14-20 травня 2019 р. (Сертифікат);
наукове стажування в рамках освітньої програми з 
практики англійської мови та парламентаризму, 
організованої Інститутом міжнародних відносин у 
співпраці з неурядовою організацією «Україна в 
Європі» (м. Париж, Французька Республіка), 
м. Ланкастер, м. Единбург, м. Глазго (Велика 
Британія), 11-15 жовтня 2019 р. (Сертифікат)Цирфа 
Ю. А. має наукові публікації із країнознавчої 
тематики, зокрема:
1) Цирфа Ю. А. Роль політичних ризиків у процесі 
становлення зовнішньополітичної ідентичності 
держави. Вісник Львівського університету. 2018. 
Вип. 18. С. 383-389. – (Серія «Філософсько-
політологічні студії».)  
2) Дорошко М. С. та ін. Вступ до міжнародного 
регіонознавства. Навчальний посібник. К.: ВПЦ 
«Київський університет», 2018. 255 с.
3) Дорошко М. С. та ін. Регіональні студії: країни 
Балтійсько-Чорноморського простору. Підручник. К.: 
Ніка-Центр, 2019. 248 с.
Цирфа Ю. А. брала участь у міжнародних науково-
практичних конференціях, присвячених 
країнознавчій та регіонознавчій тематиці, зокрема:
1) Міжнародна науково-практична конференція 
«Місце суспільних наук у системі сучасного 
гуманітарного знання ХХІ століття» (м. Київ, 14-15 
грудня 2018 р.). Доповідь на тему: «Роль ЗМІ у 
формуванні зовнішньополітичної ідентичності 
України в умовах російської агресії». Тези 
опубліковано.
2) Міжнародна науково-практична конференція 
«Проблеми та перспективи сучасної науки та освіти» 
(м. Львів, 25-26 грудня 2019 р.). Доповідь на тему: 
«Зовнішньополітична ідентичність держави: сутність 
впливів глобалізаційних змін». Тези опубліковано.
3) Міжнародна науково-практична конференція 
«Суспільні науки: сучасні тенденції та фактори 
розвитку» (м. Одеса, 17-18 січня 2020 р.). Доповідь 
на тему: «Конструювання зовнішньополітичної 
ідентичності держави: історична роль нації». Тези 
опубліковано.
Цирфа Ю. А. має 47 наукових та навчально-
методичних праць, із них: 2 навчальні посібники (у 
співавторстві); 2 підручники (у співавторстві); після 
захисту кандидатської дисертації опубліковано 32 
праці, у тому числі 12 у фахових виданнях. Здійснює 
наукове керівництво під час підготовки 
магістерських та курсових робіт.

357926 Ігнатьєв Павло 
Миколайович

професор, 
Основне місце 
роботи

Інститут 
міжнародних 

відносин

Диплом доктора 
наук ДД 009045, 

виданий 
26.01.2011, 

Атестат 
професора 12ПP 
010223, виданий 

26.02.2015

19 Країнознавство 
/ Country Studies

Наукове стажування: 
(Познань, Польща), Проект ЄС Еразмус+KA2 
«Переосмислення регіональних студій: зв’язок 
Балтійського та Чорного морів / Балто-
Чорноморського регіону», 17-21.09.2018 р. 
(Сертифікат)
(Каунас, Литовська Республіка), Проект ЄС 
Еразмус+KA2 «Переосмислення регіональних студій: 
зв’язок Балтійського та Чорного морів / Балто-
Чорноморського регіону», 2-6.12.2019 р. 
(Сертифікат)
Мовна кваліфікація: рівень володіння іноземною 
(англійською) мовою підтверджує диплом про повну 
вищу освіту за спеціальністю «Міжнародні 
відносини», кваліфікація «політолог-міжнародник, 
перекладач з англійської мови» (КВ № 11633505 від 
23 червня 1999 р.)Ігнатьєв П.М. має наукові 
публікації із країнознавчої тематики, зокрема:
1.Overcoming the «Dutch Disease»: The Economic 
Modernisation of Gulf monarchies into the 21st Century.  
The Central European Journal of International and 
Security Studies. Prague: Metropolitan University Prague 
Press, 2016. − Volume 10. − Issue 4.



2. Iraq: years of post-Saddam internal and external 
developments//Austral: Brazilian Journal of strategy and 
international relations. – July/December 2017.  Volume 
6. – Number 12.
3. Дорошко М. С. та ін. Вступ до міжнародного 
регіонознавства. Навчальний посібник. К.: ВПЦ 
«Київський університет», 2018. 255 с.
4. Дорошко М. С. та ін. Регіональні студії: країни 
Балтійсько-Чорноморського простору. Підручник. К.: 
Ніка-Центр, 2019. 248 с.
Брав участь у понад 40 міжнародних і національних 
науково-практичних конференціях. 
Ігнатьєв П.М. брав участь в міжнародних науково-
практичних конференціях, присвячених тематиці 
міжнародних відносин, зокрема:
1) Міжн. наук.-практ. конф. Стратегічне 
позиціонування України в сучасному міжнародному 
просторі»  (м. Київ, 17 жовтня 2019 р.) Доповідь на 
тему «Запозичення Україною досвіду економічної 
модернізації країн Азії».
2) Міжн. наук.-практ. конф.  «Актуальні проблеми 
міжнародних відносин» (секція «Країнознавство»), 
(м. Київ, 24 жовтня 2019 р.) Доповідь на тему 
«Причини та наслідки негативного торговельного 
балансу Індії в 2018 р.»
Модератор щорічних конференцій для молодих 
вчених і конференцій «Шевченківська весна» на 
кафедрі країнознавства.
Ігнатьєв П.М. має понад 100 наукових та навчально-
методичних праць, із них: 4 навчальні посібники (з 
них 2 у співавторстві); 5 підручників (з них 4 у 
співавторстві); після захисту докторської дисертації 
опубліковано 48 праць, у тому числі 31 у фахових 
виданнях. Здійснює наукове керівництво під час 
підготовки магістерських та курсових робіт, а також 
керує роботою двох аспірантів.

358901 Бут Станіслав 
Анатолійович

асистент, 
Основне місце 
роботи

Інститут 
міжнародних 

відносин

Диплом 
магістра, 
Київський 

національний 
університет 
імені Тараса 

Шевченка, рік 
закінчення: 

2012, 
спеціальність: 

030401 
Міжнародні 
відносини, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 037150, 
виданий 

01.07.2016

4 Країнознавство 
/ Country Studies

Наукове стажування: 
Міжнародний освітній тренінг «Навчання у 
багатокультурному просторі»  в Тартуському  
університеті в рамках програми Erasmus+ KA2 
(сертифікат від 23.01.2019). Бут С.А. має наукові 
публікації із країнознавчої тематики, зокрема:
1. Російсько-китайська співпраця в освітньо-
культурній та науковій сферах // Наукові праці: 
науково-методичний журнал. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ 
імені Петра Могили, 2015. – Т. 260. Політологія. – 
Вип. 248. – С. 67-73.
2. Peculiarities of strategic partnership in relations 
between Ukraine and the People's Republic of China // 
Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2018. –
Вип. 136, Ч. 1. – С. 4-14.
3. Дорошко М. С. та ін. Регіональні студії: країни 
Балтійсько-Чорноморського простору. Підручник. К.: 
Ніка-Центр, 2019. 248 с.
Бут С.А. брав участь у міжнародних науково-
практичних конференціях, присвячених 
країнознавчій та регіонознавчій тематиці, зокрема:
1. Сполучені Штати Америки у сучасному світі: 
політика, економіка, право, суспільство (ІІ 
міжнародної науково-практичної конференції, 15 
травня 2015 року, м. Львів). Тема доповіді: 
«Російсько-китайське стратегічне партнерство як 
виклик глобальному лідерству США». Тези 
опубліковано.
2. Шевченківська весна  (Міжнар. наук.-практ. конф. 
студентів, аспірантів і молодих вчених, 2 квіт. 2015 
року). Тема доповіді: «Російсько-китайське 
партнерство у «сирійському питання». Тези 
опубліковано.
3. ХIV Всеукраїнської наукової конференції
студентів і молодих вчених (м. Київ, 4–6 квітня 2017 
р.)
Тема доповіді: «Політика КНР щодо сирійського 
конфлікту». Тези опубліковано.
Бут С.А. має 21 наукову та навчально-методичну 
працю, із них: 1 підручник ( у співавторстві), 7 – у 
фахових виданнях, 1 – у закордонному видавництві.
Здійснює наукове керівництво під час підготовки 
магістерських та курсових робіт.

344732 Кожушний Олег 
Володимирович

асистент 0 Комплексна 
дисципліна 
Римське право / 
Roman Law

Асистент кафедри загального мовознавства, 
класичної філології та неоелліністики Інститут 
філології КНУ; саж науково-педагогічної роботи 15 
років;Науковий ступінь: кандидат філологічних наук, 
спеціальність 10.02.14 – класичні мови. Окремі 
індоєвропейські мови (ДД №052515 від 27.05.2009 
р.). 
Стажування на Богословському факультеті 
Віденського університету (Австрія, 2009 р.)
Стажування в Університеті Арістотеля (Салоніки, 
Греція, 2010р.)
Кандидат богослов’я, член літургіко-богослужбової 
комісії УПЦ (2007-2018 рр.),
Доцент кафедри біблійних і філологічних дисциплін 
КПБА.
Мовна кваліфікація: рівень (В2) володіння іноземною 
(англійською) мовою  підтверджує сертифікат 
оцінювання (№ 254 від 20 лютого 2015 року), 
виданий Інститутом філології КНУ.Кожушний О.В. є 
автором робочої програми навчальної дисципліни 
«Латинська мова» для студентів спеціальності 
«Міжнародне право». -  Київ, КНУ імені Тараса 
Шевченка, 2012.
Має досвід викладання цієї дисципліни для 
студентів-іноземців юридичного факультету КНУ.

358493 Святун Олексій 
Володимирович

доцент, 
Сумісництво

Інститут 
міжнародних 

відносин

Диплом 
магістра, 
Київський 

національний 
університет 
імені Тараса 
Шевченка, 
Інститут 

міжнародних 
відносин, рік 
закінчення: 

2000, 
спеціальність: 

030401 
Міжнародні 
відносини, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 000729, 
виданий 

10.11.2011

3 Комплексна 
дисципліна 
Римське право / 
Roman Law

Святун О.В. має наукові публікації з тематики курсів, 
що викладаються ним:
1. Святун О.В. Походження та історія інституту 
торгового консула та особливості консульської 
юрисдикції (V – XIX сторіччя) / О.В. Святун // 
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. 
праць. – Вип. 73. - Ч.І. – 2008. – С. 94-106.
2. Святун О.В. Захист прав та інтересів громадян в 
практиці органів зовнішніх зносин України : дис. ... 
канд. юрид. наук : 12.00.11 / Святун Олексій 
Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 
2011. - 225 с.

357820 Влялько Ілля доцент, Основне Інститут Диплом 11 Історія Влялько І. В. має наукові публікації з означеної 



Володимирович місце роботи міжнародних 
відносин

магістра, 
Київський 

національний 
університет 
імені Тараса 

Шевченка, рік 
закінчення: 

2005, 
спеціальність: 

030402 
Мiжнародне 

право, Диплом 
кандидата наук 

ДK 053245, 
виданий 

08.07.2009, 
Атестат доцента 
12ДЦ 04480027, 

виданий 
15.12.2015

політичних та 
правових вчень 
/ History of 
Political and 
Legal Studies

тематики, зокрема:
1.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.
2.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.
3.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.
4.Влялько І. В. Парадигми публічних закупівель 
(порівняльно-правовий 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.
5.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. брав участь, зокрема у таких 
конференціях:
1. Окремі аспекти проведення експертизи на 
відповідність зобов’язанням України у сфері 
європейської інтеграції та праву Євросоюзу. // 
Матеріали Міжнародної науково-практичної 
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 
Влялько І.В. 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.

357824 Попко Вадим 
Вікторович

доцент, Основне 
місце роботи

Інститут 
міжнародних 

відносин

Диплом 
магістра, 
Київський 

національний 
університет 
імені Тараса 
Шевченка, 
Інститут 

міжнародних 
відносин, рік 
закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

030402 
Міжнародне 

право, Диплом 
кандидата наук 

ДK 038803, 
виданий 

14.12.2006, 
Атестат доцента 

12ДЦ 035645, 
виданий 

04.07.2013

13 Порівняльне 
муніципальне 
право / 
Comparative 
Municipal Law

Попко В.В. має наукові публікації з тематики 
муніципального права, зокрема:
1.Децентралізація влади – необхідна умова 
(індикатор розвитку) місцевого самоврядування. 
Часопис Київського університету права: український 
науково-теоретичний часопис.
в.2 c.70-76.
2.Правове регулювання організації місцевого 
самоврядування у Фінляндській Республіці. 
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. - 504 с.
c.467-477.
3.Порівняльне муніципальне право. Підручник. ВПЦ 
"Київський університет", 2018. 

357913 Святун Олена 
Володимирівна

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

12 Порівняльне 
адміністративне 
право і процес / 
Comparative 
Administrative 
Law and Process

Святун О.В. має наукові публікації з тематики курсів, 
що викладаються нею:
1. The implementation of Human Rights Universality 
Principle in Ukraine./ Alla Fedorova. Olena Sviatun // The 
Universalism of Human Rights. / Arnold, Rainer (Ed.) - 
Springer, Dordrecht: Heidelberg, New York, London, 
2013, p. 405 – 419.
2. Protection of Human Rights in the European Union. / 
Viktor Muraviov, Olena Sviatun. // The Convergence of 
the Fundamental Rights Protection in Europe. / Arnold, 
Rainer (Ed.) - Springer, Dordrecht: Heidelberg, New 
York, London, 2013, p. 185 – 197.
    Святун О.В. брала участь в міжнародних науково-
практичних конференціях, присвячених тематиці 
порівняльного правознавства, зокрема:
1. Міжнародна наукова конференція «Сучасні 
проблеми порівняльного правознавства», м. 
Ужгород, 6-8 травня 2015 р.
2. ІV міжнародна наукова конференція 
«Компаративістські читання», Львів, 27 – 29 квітня 
2012 р. 
3. Міжнародна наукова конференція «Теоретичні та 
практичні проблеми забезпечення сталого розвитку 
держави і права». Національний університет 
«Одеська юридична академія», Одеса, 30 листопада 
2012 р. Тези опубліковано. 
4. ІІІ міжнародна наукова конференція 
«Компаративістські читання», Львів, 29 – 30 квітня 
2011 р. Тези опубліковано.
5. ІІ міжнародний симпозіум «Дні порівняльного 
правознавства», ІІ Наукова конференція 
«Компаративістські читання»  м. Яремче, 22-25 
квітня 2010 р.
6. International Conference “Universal and Regional 
Dimension of the Protection of Human Rights. New 
Challenges- New Solutions” 22-23 April 2013, Sejm RP 
(Polish Parliament), Warsaw, Poland (Міжнародна 
конференція «Універсальні та регіональні виміри 
захисту прав людини. Нові виклики – Нові 
вирішення», Варшава, 22 – 23 квітня 2013 р.). Тези 
опубліковано.
7. Міжнародна науково-практична конференція 
««Європеїзація» правопорядків третіх країн – 
імплементація Угоди про асоціацію між Україною та 
Європейським Союзом» , що відбулася 6 квітня 2017 
р. в Інституті міжнародних відносин КНУ ім. Тараса 
Шевченка.
Святун О.В. є організатором та співорганізатором 
наукових заходів, на які запрошуються здобувачі 



вищої освіти, зокрема: 
Міжнародна науково-практична конференція 
««Європеїзація» правопорядків третіх країн –
імплементація Угоди про асоціацію між Україною та 
Європейським Союзом» , що відбулася 6 квітня 2017 
р. в Інституті міжнародних відносин КНУ ім. Тараса 
Шевченка. м. Київ.
Святун О.В. протягом 2016 – 2019 рр. працювала в 
Проекті ЄС Association4U при Міністерстві соціальної 
політики України, надаючи консультації та готуючи 
експертні висновки для Мінсоцполітики, зокрема і 
щодо реформування державної служби України у 
відповідності до стандартів ЄС.

357820 Влялько Ілля 
Володимирович

доцент, Основне 
місце роботи

Інститут 
міжнародних 

відносин

Диплом 
магістра, 
Київський 

національний 
університет 
імені Тараса 

Шевченка, рік 
закінчення: 

2005, 
спеціальність: 

030402 
Мiжнародне 

право, Диплом 
кандидата наук 

ДK 053245, 
виданий 

08.07.2009, 
Атестат доцента 
12ДЦ 04480027, 

виданий 
15.12.2015

11 Порівняльне 
кримінальне 
право і процес / 
Comparative 
Criminal Law and 
Process

Влялько І. В. має наукові публікації з означеної 
тематики, зокрема:
1.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.
2.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.
3.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.
4.Влялько І. В. Парадигми публічних закупівель 
(порівняльно-правовий 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.
5.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. брав участь, зокрема у таких 
конференціях:
1. Окремі аспекти проведення експертизи на 
відповідність зобов’язанням України у сфері 
європейської інтеграції та праву Євросоюзу. // 
Матеріали Міжнародної науково-практичної 
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 
Влялько І.В. 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.

187875 Медведєва 
Марина 
Олександрівна

доцент 0 Міжнародне 
екологічне 
право / 
International 
Environmental 
Law

Професор кафедри міжнародного права Інституту 
міжнародних відносин КНУ; стаж науково-
педагогічної роботи 16 років; Науковий ступінь: 
доктор юридичних наук, спеціальність 12.00.11 – 
міжнародне право (ДД №002441 від 10.10.2013). 
Вчене звання: професор, кафедра міжнародного 
права (АП №001183 від 15.10.2019).
Наукове стажування: програма «Інструменти 
підтримки мобільності науковців у фінансовій 
перспективі ЄС на 2014-2020 роки», Вища школа 
оздоровчої освіти і суспільних наук, м. Лодзь 
(Польща), 19-25 листопада 2016 р. (диплом 
№2016/11/06). 
Мовна кваліфікація: рівень володіння іноземною 
(англійською) мовою підтверджує диплом про 
базову вищу освіту за напрямом підготовки 
«Міжнародні відносини», кваліфікація «Бакалавр» з 
міжнародних відносин, перекладач з англійської 
мови (КВ № 19822643 від 27 червня 2002 року), а 
також сертифікат відповідно до 
Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти 
(на рівні не нижче В2) з англійської мови №4047 від 
7 травня 2019 року.Медведєва М.О. має наукові 
публікації з тематики міжнародного екологічного 
права, зокрема:
1)  Medvedieva M. Sovereignty, Jurisdiction and 
Responsibility in the Era of Climate Change.  Часопис 
Київського університету права. 2017. №2. С. 272-275.
2) Medvedieva M., Sopilko I., Guliiev A., Bilotsky S., 
Nevara L., Lovin A., Sirokha D. Fragmentation and 
synergies in international сlimate change regime. 
Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 2018. 
Vol. 21, Issue 3. URL: 
https://www.abacademies.org/articles/Fragmentation-
and-synergies-in-international-climate-change-regime-
1544-0044-21-3-190.pdf (Scopus).
3) Medvedieva M., Smіrnova Х. Climate and Energy 
Governance at a Crossroad: Global, Regional and 
National Dimensions. Electrotehnica, Electronica, 
Automatica. 2019. Vol. 67, No. 1. P. 101-114 (Scopus).
     Медведєва М.О. брала участь в міжнародних 
науково-практичних конференціях, присвячених 
тематиці міжнародного екологічного права, 
зокрема:
1) Міжн. наук.-практ. конф. «Еколого-правовий 
статус людини і громадянина: ретроспективний та 
перспективний погляди» (м. Київ, 31 травня 2019 
року). Сертифікат від 31 травня 2019 року. Доповідь 
на тему «Право людини на сприятливе довкілля з 
позицій міжнародного права». Тези опубліковано.
2) Міжн. наук.-практ. конф. «Jurisprudența – 
componenta fundamentală a proceselor integraționale 
și a comportamentului legal contemporan» (Chișinău, 
Republica Moldova, 3–4 noiembrie 2017). Доповідь на 
тему “The confrontational means of implementation of 
international environmental law”. Сертифікат від 4 
листопада 2017 р. Тези опубліковано.
3) Міжнародний судовий форум «Судовий захист 
природного довкілля та екологічних прав» (м. Київ, 



7 листопада 2019 року). Доповідь на тему: 
«Міжамериканська система захисту права на 
безпечне довкілля». Тези опубліковано.
     Медведєва М.О. є організатором та 
співорганізатором наукових заходів, на які 
запрошуються здобувачі вищої освіти, зокрема: 
1) Круглого столу “Міжнародно-правові аспекти 
наслідків військових дій на сході України і окупації 
Криму та їх вплив на довкілля України”, 15 
листопада 2017 року, м. Київ.
2) Міжнародної науково-практичної конференції 
«Виконання Україною зобов’язань з охорони 
довкілля крізь призму Угоди про асоціацію з 
Європейським Союзом» (під егідою ВГО Українська 
асоціація міжнародного права), 22 квітня 2019 року, 
м. Київ.
     Медведєва М.О. популяризує наукові здобутки з 
тематики міжнародного екологічного права, 
зокрема виступала на прес-конференції, проведеної 
під егідою Української гельсінської спілки з прав 
людини, на тему «Особливості відповідальності за 
екологічну шкоду, спричинену під час збройного 
конфлікту на Донбасі» в рамках презентації звіту, 
присвяченого комплексному аналізу стану 
природного середовища в умовах збройного 
конфлікту на сході України, 7 червня 2017 р. 
(Главком), а також виступала в рамках 
телемарафону, проведеного під егідою Української 
гельсінської спілки з прав людини, на тему «Як 
притягнути Росію до відповідальності за екологічну 
шкоду на Донбасі?», 27 червня 2017 р. (Укрлайф ТВ).
     Медведєва М.О. виступала офіціним опонентом 
на захистах дисертацій з тематики міжнародного 
екологічного права: 
1) Гузя Володимира Миколайовича на тему 
«Міжнародно-правова охорона дикої фауни»,  
подану на здобуття наукового ступеня кандидата 
юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 – 
міжнародне право (11.03.2019).
2) Орєхова Сергія Миколайовича на тему «Правове 
регулювання охорони довкілля в Європейському 
Союзі», подану на здобуття наукового ступеня 
доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 - 
міжнародне право (28.02.2019).
3) Спектор Ольги Михайлівни на тему «Міжнародно-
правове регулювання сфери природоресурсних 
відносин», подану на здобуття наукового ступеня 
доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 - 
міжнародне право (28.03.2019).
     Медведєва М.О. є науковим керівником 
аспірантки Лихогляд В.П. (тема: «Мінародно-
правовий захист екологічних прав людини»), а 
також з 2016 року є організатором регіональних 
раундів та тренером студентських команд, 
пов’язаних з участю в Стетсонському конкурсі з 
міжнародного права навколишнього середовища 
(Stetson International Environmental Moot Court 
Competition).
    Медведєва М.О. консультувала у 2017-2018 роках 
Міністерство екології та природних ресурсів України, 
зокрема надавала пропозиції та коментарі до 
проекту резолюції щодо попередження та контролю 
над забрудненням в районах, постраждалих від 
терористичних операцій та збройних конфліктів, 
представленої Іраком для обговорення на Асамблеї 
ООН з навколишнього середовища у 2017 році; 
проекту Всесвітнього пакту про захист 
навколишнього середовища (Global Pact for the 
Environment) англійською мовою для подальшого 
обговорення на Асамблеї ООН з навколишнього 
середовища у 2018 році; представила експертну 
думку щодо документів, підготовлених 
Міністерством екології та природних ресурсів 
України відносно діяльності Комісії із захисту 
Чорного моря від забруднення Бухарестської 
конвенції у 2018 році.
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Микола 
Миколайович

асистент 
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2012, 
спеціальність: 

060101 
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ДK 050427, 
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05.03.2019

7 Порівняльний 
цивільний 
процес / 
Comparative 
Civil Process

Мовна кваліфікація: рівень володіння іноземною 
(англійською) мовою відповідно до 
Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти 
(на рівні не нижче В2) з англійської мови 
підтверджується сертифікатом IELTS Academic від 
10.09.2015 р. та сертифікатом Cambridge English 
Level 1 Certificate  in ESOL International (Legal English) 
– International Legal English Certificate від 06.05.2016 
р.
У 2018 році отримав свідоцтво про право на заняття 
адвокатською діяльністю №21/1785 від 08.12.2018 
р.азаренко М.М. має наукові публікації з тематики 
порівняльного цивільного процесу, зокрема:
1)  Імплементація медіації в правову систему: 
міжнародний досвід та перспективи 
інституціоналізації в Україні. / М. М. Лазаренко. // 
Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2015. – 
В. 124 (2). - С. 109–120
2) Лазаренко М.М. Проблемні питання визнання та 
виконання рішень МЦВІС / М.М. Лазаренко // 
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного 
університету.– 2016.– № 21. – С. 151-157.
3) Лазаренко М.М, Концепції вдосконалення 
вирішення міжнародних інвестиційних спорів./ М.М. 
Лазаренко.// Науковий вісник Ужгородського 
національного університету. – 2016. – В.39. – С. 62-64
4) Лазаренко М. М. Медіація в Україні як засіб 
захисту майнових прав іноземного інвестора. / М. М. 
Лазаренко. // Visegrad journal on human rights. – 2017. 
– №2/2. – С. 120–126
5) Лазаренко М. М. Неюрисдикційні форми захисту 
майнових прав іноземного інвестора в Україні. / 
Микола Миколайович Лазаренко. // Науковий вісник 
публічного та приватного права. – 2017. – №6. - С. 
100–105
      У грудні 2018 р. М.М. Лазаренко захистив 
дисертацію на здобуття наукового ступеня 
кандидата юридичних наук. Тема дисертації: 
«Захист майнових прав іноземного інвестора в 
міжнародному приватному праві». В дисертації було 
розглянуто ряд питань, що мають відношення до 
сфери процесуального права, в тому числі 
проведено порівняльний аналіз процесуальних 
нормативно-правових актів (переважно цивільного 
процесу та адміністративного процесу) різних країн, 
та розроблено пропозиції для внесення змін до ЦПК 
України в цілях його вдосконалення та покращення 
захисту прав окремих суб'єктів приватного права. 
     Лазаренко М.М. брав участь у міжнародних 
науково-практичних конференціях, присвячених 
тематиці порівняльного цивільного процесу, 
зокрема:
1) Лазаренко М.М. Сучасні тенденції вдосконалення 



механізмів вирішення міжнародних інвестиційних 
спорів / М.М. Лазаренко // Збірник матеріалів 
міжнародної науково-практичної конференції 
[«Проблеми та стан дотримання захисту прав 
людини в Україні»] (Львів, 19-20 серпня 2016 р.). – 
Л.: Центр правничих ініціатив, 2016. -  С. 57 – 60.
2) Лазаренко М.М.  Проблематика визнання та 
виконання рішень МЦВІС /М. М. Лазаренко//  Збірник 
тез наукових доповідей Міжнародної науково-
практичної конференції студентів, аспірантів і 
молодих вчених [«Актуальні проблеми міжнародних 
відносин»] (Київ, 27 жовтня 2016 р.). – К.: 
Міністерство освіти і науки України, Інститут 
міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка. – 
2016. -  С. 172 – 175.
3) Лазаренко М. М. До питання бізнес-омбудсмена як 
засобу захисту майнових прав іноземного інвестора 
в Україні. / М. М. Лазаренко // International research 
and practice conference [«Urgent problems of law on 
the modern stage of statehood development»] (Lublin, 
October 20-21, 2017.)/ - L.: Izdevnieciba «Baltija 
Publishing», Maria Curie-Sklodowska University. – 2017. 
- P. 108 – 111.
4)  Лазаренко М.М. Деякі аспекти класифікації 
засобів захисту майнових прав іноземного інвестора. 
/ М. М. Лазаренко // Збірник тез наукових доповідей 
Міжнародної науково-практичної конференції 
студентів, аспірантів і молодих вчених [«Актуальні 
проблеми міжнародних відносин»] (Київ, 26 жовтня 
2017 р.). – К.: Міністерство освіти і науки України, 
Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса 
Шевченка. – 2017. – Ч.1. -  С. 98 – 102.
     Лазаренко М.М. є організатором та 
співорганізатором наукових заходів, на які 
запрошуються здобувачі вищої освіти, зокрема: 
1) Був членом організаційного комітету конференції 
в якості відповідального секретаря, мав виступ з 
доповіддю на науково-практичній конференції 
«Міжнародне приватне право: актуальні проблеми 
та перспективи розвитку» (присвяченої 25-ій річниці 
створення кафедри міжнародного приватного права 
ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка), 21 грудня 2017 
року, м. Київ; 
2) Був керівником секції “Міжнародне приватне 
право” на міжнародній науково-практичній 
конференції студентів, аспірантів та молодих вчених 
“Шевченківська весна”, 26 березня 2019 року, м. 
Київ;
     3) Був членом організаційного комітету 
конференції в якості відповідального секретаря, мав 
виступ з доповіддю на науково-практичній 
конференції «Міжнародне приватне право: 
актуальні проблеми та перспективи розвитку», 05 
грудня 2019 року, м. Київ. 
    У 2019 році взяв активну участь в організації та 
роботі практичного англомовного курсу, що 
проводився міжнародною юридичною фірмою DLA 
Piper спільно з ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка на 
тему Professional Responsibility and Ethics in the Global 
Legal Market, в якому правниками із США, Англії та 
Франції розкривалися питання етики в роботі 
юриста, в тому числі при супроводженні 
транскордонних судових процесів в комерційних та 
цивільних справах.
    Лазаренко М.М. здійснює практичну діяльність в 
галузі права як адвокат, супроводжуючи переважно 
цивільні та господарські справи, є членом 
Національної асоціації адвокатів України (Рада 
адвокатів м. Києва) та входить до складу комітету з 
питань юридичної освіти НААУ. Загалом практичний 
досвід роботи у сфері цивільного права та процесу 
становить понад 5 років.
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Гнатовський М.М. має наукові публікації з тематики 
основних галузей та інститутів міжнародного 
публічного права, зокрема:
1) Міжнародне публічне право : підручник : у 2 т. / 
[В. В. Мицик, М. В. Буроменський, О. В. Буткевич та 
ін.] ; за ред. В. В. Мицика. – Харків : Право, 2019. Т. 1 
: Основи теорії. – 2019. – 416 с. – Розділ 17 
«Міжнародне правосуддя», підрозділи 17.4–17.6, с. 
379–387.
2) Gnatovskyy M. Litigating War: Ukraine’s Quest for 
Justice at the “World Court” // UA: Ukraine Analytica. 
Issue 2 (12), 2018. – P. 20¬26.
3) Gnatovskyy M., Ioffe Y. Twenty Years of the ECHR in 
Ukraine // European Journal of International Law: EJIL: 
Talk! [Electronic resource]. September 18, 2017. – URL: 
https://www.ejiltalk.org/twenty-years-of-the-echr-in-
ukraine/
4) Gnatovskyy M. Civilians in armed conflicts: the 
jurisprudence of the European Court of Human Rights // 
Civilians in contemporary armed conflicts. – 
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2017 
(англійською мовою з перекладами польською та 
українською);
5) Gnatovskyy M. International law-based monitoring of 
places of deprivation of liberty in Europe: some general 
observations // e-legal, Revue de droit et de 
criminologie de l’Université libre de Bruxelles, Volume 
n°2, avril 2019. URL: http://e-legal.ulb.be/volume-
n02/le-controle-des-lieux-de-privation-de-liberte-onu-
conseil-de-l-europe-et-belgique-le-cas-des-
prisons/international-law-based-monitoring-of-places-of-
deprivation-of-liberty-in-europe-some-general-
observations (англійською мовою).
Гнатовський М.М. має наукові публікації з тематики 
права міжнародних договорів, зокрема:
1) Гнатовський М.М. Позитивні зобов’язання за ЄКПЛ 
та “позитивна комплементарність” за Римським 
статутом: можливості взаємодії // Національна 
безпека і оборона. – № 5-6 (163-164), 2016. – С. 71-
75;
2) Моісеєва А.Ю., Гнатовський М.М. Проблема 
доведення суб’єктивної частини злочину, 
передбаченої Конвенцією про заборону 
фінансування тероризму 1999 року // Український 
часопис міжнародного права. №3/2017. – С. 43-49;
3) Гнатовський М.М. Застосування мiжнародного 
гуманiтарного права органами Мiжамериканської 
системи захисту прав людини: новiтня практика // 
Вісник Південного регіонального центру 
Національної академії правових наук України. – 
№ 12/2017. – Одеса, 2017. С. 124-130;
4) Gnatovskyy M., Ioffe Y. Twenty Years of the ECHR in 
Ukraine // European Journal of International Law: EJIL: 
Talk! [Electronic resource]. September 18, 2017. – URL: 
https://www.ejiltalk.org/twenty-years-of-the-echr-in-
ukraine.
Гнатовський М.М. брав участь в міжнародних 



науково-практичних конференціях, присвячених 
тематиці основних галузей та інститутів 
міжнародного публічного права, зокрема:
1) спільний публічний семінар Європейського суду з 
прав людини та Міжамериканського суду з прав 
людини на тему: «Оптимізація методології 
вирішення спорів про широкомасштабні порушення 
прав людини» (Joint Public Seminar of the European 
Court of Human Rights and Inter-American Court of 
Human Rights: Optimization of a Methodology in 
Adjudicating Large-Scale Human Rights Violations), м. 
Страсбург, Європейський суд з прав людини, 9 
листопада 2018 р., виступ на тему: «Особливості 
злочину примусового зникнення: засоби 
дослідження фактів та тягар доведення»;
2) тематичні дебати високого рівня на тему: 
«Ефективні розслідування відповідно до статей 2 та 
3 Європейської конвенції з прав людини», м. 
Страсбург, Комітет Міністрів Ради Європи, 12 
березня 2019 р., доповідь на тему: «Ефективні 
розслідування за статтею 3 Європейської конвенції з 
прав людини: стандарти та практика Європейського 
комітету із запобігання катуванням».
3) міжнародна конференція «Третій поліфонічний 
день міжнародного правосуддя», м. Гаага, Гаазький 
університет прикладних наук, 5 червня 2019 р., 
доповідь на тему: «Проблеми з імплементацією 
Женевських конвенцій з міжнародного 
гуманітарного права 1949 р. на національному рівні, 
що залишаються у рік їхнього сімдесятиріччя»;
4) міжнародна науково-практична конференція 
«Каскад міжнародного кримінального правосуддя: 
від Міжнародного кримінального суду до 
національних судів і назад», м. Київ, Національний 
університет «Києво-Могилянська академія», 17–18 
травня 2019 р., доповідь (англійською мовою) на 
тему: «Принцип комплементарності та його 
(не)розуміння в Україні (2001–2019 рр.)»;
5) міжнародна науково-практична конференція 
“Відповідальність за найтяжчі злочини: можливості 
Міжнародного кримінального суду та інших 
механізмів для України”, м. Київ, 10-11 червня 2019 
р., доповідь (англійською мовою) на тему: 
«Ратифікація Римського статуту Міжнародного 
кримінального суду: український сценарій для 
позитивної комплементарності». 
Гнатовський М.М. входив до (був членом) 
організаційного комітету таких науково-практичних 
конференцій та круглих столів:
1) круглий стіл «Проблеми імплементації 
міжнародних і регіональних стандартів захисту 
тварин в національне законодавство», що відбувся 7 
квітня 2017 року в місті Києві (Інститут міжнародних 
відносин Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка);
2) міжнародна науково-практична конференція 
“Розвиток науки і практики міжнародного права”, 
присвячена 25-річчю УАМП, що відбулася 25 червня 
2018 року в місті Києві (Інститут міжнародних 
відносин Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка);
3) міжнародна науково-практична конференція 
«Деокупація і реінтеграція інформаційного простору 
Криму: міжнародно-правові та медіакомунікативні 
інструменти», що відбулася 18 квітня 2019 року в 
місті Києві (Інститут міжнародних відносин 
Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка);
4) міжнародна науково-практична конференція 
«Виконання Україною зобов’язань з охорони 
довкілля крізь призму Угоди про асоціацію з 
Європейським Союзом», що відбулася 18 квітня 2019 
року в місті Києві (Інститут міжнародних відносин 
Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка).
Гнатовський М.М. був науковим керівником 
кандидатських дисертацій Доді Коріни Валеріївни на 
тему «Розвиток міжнародно-правових норм, що 
стосуються збройних конфліктів неміжнародного 
характеру» (захист відбувся у лютому 2011 року) та 
Фастовець Анни Сергіївни на тему: «Сутність та 
особливості преюдиціального провадження Суду 
ЄС» (захист відбувся у жовтні 2016 року), що 
безпосередньо належать до теми основних галузей 
та інститутів міжнародного публічного права.
Гнатовський М.М. неодноразово виступав офіційним 
опонентом на захистах дисертацій з тематики 
основних галузей та інститутів міжнародного 
публічного права, наприклад: 
1) Аносової Юлії Вікторівни на тему «Юрисдикція 
міжнародних судових органів щодо злочину 
геноциду», подану на здобуття наукового ступеня 
кандидата юридичних наук за спеціальністю 
12.00.11 – міжнародне право (27.12.2018);
2) Водяннікова Олександра Юрійовича на тему 
«Принцип податкової недискримінації в праві СОТ та 
ЄС: порівняльний аналіз», подану на здобуття 
наукового ступеня кандидата юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.11 – міжнародне право 
(17.06.2016).
Гнатовський М.М. є тренером студентських команд, 
що беруть участь в мут-кортах з міжнародного 
публічного права, міжнародного гуманітарного 
права та міжнародного кримінального права.
Гнатовський М.М. здійснює наукове консультування 
організації Democracy Reporting International в 
Україні з питань права міжнародних договорів та 
міжнародного публічного права.
Гнатовський М.М. входить до редакційних колегій 
наукових видань, присвячених питанням 
міжнародного публічного права та права 
міжнародних договорів: «Belarusian Yearbook of 
International Law» («Білоруський щорічник 
міжнародного права», Мінськ, Республіка Білорусь), 
«Studii Juridice Universitare» («Університетські 
юридичні студії», Кишинів, Республіка Молдова), 
«Український часопис міжнародного права», 
«Ukrainian Yearbook of International Law» 
(«Український щорічник міжнародного права»). 
Гнатовський М.М. є президентом Європейського 
комітету із запобігання катуванням, нелюдському 
або такому, що принижує гідність, поводженню або 
покаранню (з 2015 року) – органу, який доповнює 
роботу Європейського суду з прав людини, 
спрямовану на забезпечення дотримання статті 3 
Європейської конвенції з прав людини. Він також є 
першим віце-президентом Української асоціації 
міжнародного права та регулярно виступає у 
засобах масової інформації з тематики 
міжнародного права (приклади виступів на 



телебаченні, що розміщені в Інтернеті: 
https://www.youtube.com/watch?v=-DUxY5Zd65c 
(телеканал Real Life), https://www.youtube.com/watch?
v=6yIh6N0OOzA (телеканал Еспресо), 
https://www.youtube.com/watch?v=0nUDP3L--xY 
(Громадське телебачення); приклади виступів на 
радіо: https://hromadske.radio/publications/yaki-
naslidky-mozhut-chekaty-na-rosiyu-cherez-uv-
yaznennya-ukrayinskyh-moryakiv-poyasnyuyut-yurysty-
mizhnarodnyky (Громадське радіо), 
https://hromadske.radio/publications/ce-mozhe-
zaynyaty-roky-a-to-y-desyatylittya-gnatovskyy-pro-
prytyagnennya-do-vidpovidalnosti-vynnyh-u-spravi-
mh17 (Громадське радіо)).
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Поєдинок О.Р має наукові публікації з тематики 
захисту прав мігрантів, іноземців, біженців та 
переміщених осіб, зокрема:
1) Olga Poiedynok. Dual citizenship: Ukrainian approach 
/ Olga Poiedynok // Evropský politický a právní diskurz. – 
2015. – Svazek 2, 4. vydání. – P. 111–115;
2) Поєдинок О. Р. Стягнути аліменти з іноземця: 
місія нездійсненна? / О. Р. Поєдинок, А. В. Ющак // 
Юридичний Вісник України. – 2015. – № 20 (1037). – 
С. 12–13;
3) Поєдинок О. Р. Міжнародно-правове забезпечення 
права на громадянство / О. Р. Поєдинок // 
Український часопис міжнародного права. – 2016. – 
№ 2. – С. 75–82;
4) Поєдинок О. Р. Право на громадянство: одне? 
багато? жодного? / О. Р. Поєдинок // Від теорії 
міжнародного права до практики захисту прав 
людини. Liber Amicorum до 60-річчя проф. В. В. 
Мицика : моногр./авт. кол.; за ред.: О. В. 
Задорожнього та О. Р. Поєдинок. – Київ, Одеса : 
Фенікс, 2016. – С. 489–507;
5) Поєдинок О. Р. Інститут громадянства в 
міжнародному праві: найважливіші теоретичні 
питання та їхні практичні наслідки / О. Р. Поєдинок 
// Вісник Південного регіонального центру 
Національної академії правових наук України. – 
2017. – № 11. – С. 169–178.
6) Поєдинок О. Р. Міжнародно- та національно-
правові аспекти принципу єдиного громадянства / О. 
Р. Поєдинок // Вісник Одеського національного 
університету. Серія: Правознавство. – 2018. – Том 23, 
випуск 2 (33). – С. 98–105.
     Поєдинок О.Р. брала участь в міжнародних 
науково-практичних конференціях, присвячених 
тематиці захисту прав мігрантів, іноземців, біженців 
та переміщених осіб, зокрема:
1) Міжн. наук.-практ. конф. «Публічна служба і 
адміністративне судочинство: здобутки і виклики» 
(5-6 липня 2018 року, м. Київ). Доповідь на тему 
«Біпатриди у владі: українські реалії та проблеми 
правового регулювання». Тези опубліковано;
2) Міждисц. конф. «Місце дитини в українському 
суспільстві» (18 листопада 2016 року, с. Київ). 
Доповідь на тему «Право дитини на громадянство: 
необхідність та стан міжнародно-правового 
забезпечення». Тези опубліковано;
3) Постійнодіючий науково-практичний семінар 
«Правове забезпечення оперативно-службової 
діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх 
вирішення» (27 травня 2016 року, м. Харків). 
Доповідь на тему «Реформа правового регулювання 
питань прийняття до громадянства України та його 
втрати в контексті збройного конфлікту 2014-2016 
рр.». Тези опубліковано.
4) Міжн. наук.-практ. конф. «Глобалізаційні виклики і 
багатостороння дипломатія» (18 березня 2015 року, 
м. Київ). Сертифікат від 18 березня 2015 року. 
Доповідь на тему «Проблема надання статусу 
біженця втікачам від збройного конфлікту». Тези 
опубліковано;
5) Міжн. наук.-практ. конф. «Права людини на 
здоров’я та сприятливе довкілля в сучасному 
міжнародному праві» (27 травня 2015 року, м. Київ). 
Доповідь на тему «Екологічні біженці»: проблеми 
визначення поняття». Тези опубліковано;
6) Міжнародна науково-практична конференція 
«Проблеми міждержавного усиновлення» (25 
березня 2015 року, м. Київ). Доповідь на тему: 
«Поширення громадянства держави-окупанта на 
мешканців окупованої території: кваліфікація за 
міжнародним гуманітарним правом». Тези 
опубліковано;
7) Міжн. наук.-практ. конф. «Проблеми реалізації і 
захисту прав людини в світлі Загальної декларації 
прав людини» (до 70-річчя з дня ухвалення)» (14 
грудня 2018 року, м. Львів). Доповідь на тему: 
«Заборона позбавлення громадянства: Конституція 
України vs. Загальна декларація прав людини». Тези 
опубліковано.
 Поєдинок О.Р. популяризує наукові здобутки з 
тематики курсу, зокрема шляхом виступів у ЗМІ 
(радіо, ТБ, друковані видання) з тематики 
громадянства.
Поєдинок О.Р. виступала офіційним опонентом на 
захистах дисертацій з тематики права біженців, 
мігрантів, іноземців, зокрема: 
Олійник Світлани Миколаївни на тему «Міжнародно-
правове регулювання реадмісії осіб»,  подану на 
здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 
наук за спеціальністю 12.00.11 – міжнародне право 
(18.02.2020).
     Поєдинок О.Р. є тренером студентських команд, 
які беруть участь у мут-кортах з міжнародного 
права біженців. Має сертифікат тренера для 
тренерів програми дистанційного навчання Ради 
Європи HELP (Human Rights Education for Legal 
Professionals / Європейська програма з освіти в 
галузі прав людини для фахових юристів), курс 
«Правосуддя, дружнє до дітей).
     Поєдинок О.Р. має більше десяти наукових 
публікацій у наукових виданнях, включених до 
переліку наукових фахових видань України з 
тематики захисту прав мігрантів, іноземців, біженців 
та переміщених осіб.

183810 Смирнова Ксенія 
Володимирівна

доцент 0 Судові системи і 
порівняльне 
судове право / 
Judicial Systems 
and Comparative 
Judicial Law

Професор кафедри порівняльного і європейського 
права Інституту міжнародних відносин КНУ; стаж 
науково-педагогічної роботи 18 років;Науковий 
ступінь: доктор юридичних наук, спеціальність 
12.00.11 – міжнародне право (ДД №005096 від 
15.12.2015). 
Вчене звання: професор, кафедра порівняльного і 
європейського  права (АП №000752 від 05.03.2019, 
рішення Вченої ради від 3 грудня 2018 р., протокол 
№7).



Наукове стажування: 
У листопаді 2017 р. 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.).
У червні 2017 р. отримала Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації в Інституті післядипломної освіти за 
професійною програмою «Діяльність ВНЗ в умовах 
єдиного європейського освітнього простору» (всього 
108 год.), свідоцтво №KU02070944/000305-17 від 9 
червня 2017 р.
Протягом навчального року 2017/2018 читала лекції 
та практичні заняття (всього 60 годин) з дисципліни 
«Право конкуренції та міжнародна торгівля» в 
Зеленогурському Університеті (Республіка Польща) 
на факультеті Права та Адміністрації, що 
підтверджується відповідним сертифікатом, 
виданим 27 червня 2018 р.
Мовна кваліфікація: рівень володіння іноземною 
(англійською) мовою підтверджує диплом про 
базову вищу освіту за напрямом підготовки 
«Міжнародні відносини», кваліфікація «Бакалавр» з 
міжнародних відносин, перекладач з англійської 
мови (КВ № 16960234 від 25 червня 2001 року) та 
дипломом про повну вищу освіту за спеціальністю 
«Міжнародне право» із отриманою кваліфікацією 
перекладач з англійської мови (КВ №19613416 від 
20 червня 2002 р.). Смирнова К.В. має наукові 
публікації з міжнародного права, в тому числі й 
порівняльного правознавства, зокрема:
1.Смирнова К.В. Еволюція та перспективи судового 
співробітництва держав-членів Євросоюзу в 
кримінальних справах // Міжнародна кримінологія – 
проблемне поле міждисциплінарних досліджень. 
Матеріали  ІІ науково-практичного семінару. Вип. 2 / 
за заг.ред. В.Ф.Антипенка. – К.: Сталь, 2011. – с. 210-
216.
2.Смирнова К.В. Європейська інтеграція України: 
актуальні питання // Право України. – 2011. - №5. – С. 
148-152.
3.Смирнова К.В. Правові аспекти вільного 
пересування осіб в Європейському Союзі та візова 
політика Європейського Союзу // Право України. – 
2011. - №6. – С.101-104.
4.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
5.Смирнова К.В. Концепція «м’якого» права (soft law) 
в міжнародному праві та праві Європейського Союзу 
// Український часопис міжнародного права. – 2012. - 
№3. – С. 74-78.
6.Smyrnova K. (Yakovyuk I., TragnyukL., 
DonetsA.,Shestopal S.) The issue of the International 
Legal Personality of Sub-National Units of the EU 
Member States (a case of German Sub-Federal Units) // 
The Turkish Online Journal of Design, Art and 
Communication (TOJDAC). -  March 2018 Special Edition 
DOI: 10.7456/1080MSE (WoS)
Смирнова К.В. протягом 2018-2019рр. Проводила 
практичні тренінги для адвокатів (акредитовані 
НААУ) стосовно практики Суду ЄС у правовому 
порядку України. 
Смирнова К.В. є членом всеукраїнських асоціації, 
зокрема Української асоціації міжнародного права, 
Української асоціації порівняльного правознавства. 
    Смирнова К.В. брала участь в міжнародних 
науково-практичних конференціях, присвячених 
тематиці міжнародного права, порівняльного 
правознавства, зокрема:
1. Інформаційний захід комітету з питань права 
Німецько-української промислово-торговельної 
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.
2. 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.
3. 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.
4. 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 науково-практична конференція
«Еволюція Європейського Союзу: 
основні виклики сучасності та перспективи»
(м.Київ, 3 грудня 2019 р.)
2) Міжнародна науково-практична конференція 
 “Застосування практики Суду ЄС у правовому 
порядку України” (м.Київ, 24 січня 2020 р.) 
3) Правові практикуми щодо функціонування Суду 
ЄС для адвокатів (6 липня 2019р., 25 вересня 2019 
р., 14 лютого 2020р.) 
З 2018 р. є ініціатором та організатором 
Всеукраїнських студентський судових змагань (moot 
court) з права ЄС. 
У 2016 р. була експертом експерт проекту “Support 
to Justice Sector Reforms in Ukraine” (GIP Project 
“Justice Cooperation Internationale”), була залучена 
експертом у судовій реформі України. 
    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. 

357548 Федорова Алла 
Леонідівна

доцент, Основне 
місце роботи

Інститут 
міжнародних 

відносин
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Науковий ступінь: кандидат юридичних наук, 
спеціальність 12.00.11 – міжнародне право (ДК 
№021793 від 14.01.2004). 
Вчене звання: доцент, кафедра порівняльного і 
європейського права (12 ДЦ №022727 від 
21.05.2009).
Наукове стажування: Raoul Wallenberg 
Institute/Regional Advanced Programme on Human 
Rights; Програма Української школи політичних 
студій, включаючи Літній Університет демократії 
Ради Європи; Проект  «Верховенство права» в 
рамках програми «Відкритий Світ» за підтримки 
Конгресу США
Мовна кваліфікація: рівень володіння іноземною 
(англійською) мовою підтверджує сертифікат   про 
складення кваліфікаційного іспиту з англійської 
мови за Програмою додаткової (до вищої) освіти 
іноземної мови для наукових і професійних цілей (на 
рівні С1) з англійської мови № 08 від 04 липня 2012 
року.Федорова А.Л. має наукові публікації з 
тематики порівняльного трудового і соціального 
права, зокрема:
1.  Порівняльне трудове право. Підручник/ А.Л. 
Федорова . – Одеса: Феникс. – 2018. – 352 с. 
2. 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.;
3. 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.
4. 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. – 235- 247pp., (302p.)
5. 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
6. Рішення Великої палати у справі Фабіан проти 
Угорщини у контексті практики Європейського суду 
з прав людини // Український часопис міжнародного 
права. - № 4 – 2018. – С. 118-121
7. 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.
8. Скорочення соціальних виплат і пенсій: 
Конституція України та практика Європейського 
суду з прав людини/А.Л. Федорова //  Національна 
безпека і оборона – 2016. - № 5-6 (163-164). – С. 100-
106. // URL: 
http://old.razumkov.org.ua/ukr/files/category_journal/n5-
6_(163-164)_2016_ukr.pdf
9. Місце та роль соціальної політики в Угоді про 
асоціацію між Україною та Європейським Союзом // 
Право України, 2015 - № 8; 
10. 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 «Києво-Могилянська 
академія»; 
11. 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. – Ужгород- Київ, Вид-во «Говерла» 
- 2015. - 216с.;
12. 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.;
13. 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.
 Федорова А.Л. брала участь в міжнародних науково-
практичних конференціях, присвячених тематиці 
порівняльного трудового і соціального права, 
зокрема:
- 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 міжнародно-
правових 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".
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.
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.  
Федорова А.Л. популяризує наукові здобутки з 
тематики порівняльного трудового і соціального 
права, зокрема, виступала на прес-конференції 
УНІАН на тему «Практики Європейського суду з прав 
людини 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». 
Федорова А.Л. є місцевим експертом Проекту Ради 
Європи «Розвиток соціальних прав людини  як 
ключовий чинник сталої демократії в Україні».
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21 Міжнародне 
економічне 
право / 
International 
Economic Law

Скринька Д.В. має наукові публікації з тематики 
міжнародного економічного права, зокрема:
1.Угода СОТ про спрощення процедур торгівлі та 
запровадження інституту уповноваженого 
економічного оператора в Україні. Український 
часопис міжнародного права, №4, 2016, с 12-16. 
Фахове видання.
2.Доповідь Апеляційного органу СОТ в справі про 
заборону Російською Федерацією імпорту деяких 
товарів з ЄС: принципи та засади застосування 
санітарних заходів відповідно до норм права СОТ. 
Український часопис міжнародного права, №1, 2017, 
с 104-109. Фахове видання. 
3.Історія, причини та наслідки надання особливого 
значення в рамках права СОТ діяльності Комісії 
«Кодекс Аліментаріус», Всесвітньої організації з 
охорони здоров'я тварин та Секретаріату 
Міжнародної конвенції про захист рослин. 
Український часопис міжнародного права, №1, 2018, 
с. 65-69. Фахове видання.
4. Тлумачення норм міжнародного права в процесі 
вирішення спорів в Світовій організації торгівлі 
(СОТ). Український часопис міжнародного права, №2, 
2018, с 45-50. Фахове видання.
5. Технічні керівні настанови Всесвітньої митної 
організації: попередні рішення з питань 
класифікації, походження та оцінки. (короткий 
огляд в контексті відповідних норм міжнародного 
права та законодавства України). Український 
часопис міжнародного права, №1, 2019, с. 121-127. 
Фахове видання.
Скринька Д.В. брав участь в міжнародних науково-
практичних конференціях, присвячених тематиці 
міжнародного економічного права, зокрема:
1.Науково-практичний семінар “Стандарти, технічні 
регламенти та оцінка відповідності”, м.Київ, 26 
вересня 2018 р. 
2.Науково-практичний семінар з питань 
імплементації положень Угоди СОТ щодо спрощення 
процедур торгівлі, м.Київ, 25 жовтня 2018 р.
3.Науково-практичний семінар з питань винесення 
судових рішень у фінансових спорах, м.Київ, 13 - 14 
листопада 2018 р.
4.Науково-практичний семінар з адміністративного 
перегляду рішень про державні закупівлі в Україні, 
м. Київ, 28-29 березня 2019 р.
5.Науково-практичний семінар “Угода СОТ щодо 
спрощення торгівлі: попередні рішення”, м.Київ, 16-
17 травня 2019 р.
6.Науково-практичний семінар з розвитку 
законодавства у сфері авторського права і суміжних 
прав, м. Київ, 12-13 вересня 2019 р.
Скринька Д.В. виступав офіційним опонентом на 
захисті дисертації з тематики міжнародного 
економічного права: 
дисертації на здобуття наукового ступеня 
кандидата юридичних наук Дерунець Наталії 
Олександрівни «Статус торговельних 
представництв та місій у міжнародному праві 
(організаційно-правові питання)», спеціальність 
12.00.11 – міжнародне право. Захист відбувся 17 
травня 2019 року в Інституті держави і права ім. 
В.М. Корецького НАН України.
З 2005 року є тренером студентських команд, які 
беруть участь в міжнародних судових дебатах 
(поточна назва цих змагань англійською мовою - 
John H. Jackson Moot Court Competition). Змагання 
проходять виключно англійською мовою. Тематика 
змагань належить до сфери міжнародного 
економічного права. 
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18 Порівняльне 
цивільне право / 
Comparative 
Civil Law 

Наукове стажування: Міжнародний інститут 
уніфікації приватного права (УНІДРУА) (м. Рим, 
Італія), науково-дослідна 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 
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виданий 
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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 цивільно-
правової 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).
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11 Історія держави 
і права країн 
світу / History of 
State and Law

Влялько І. В. має наукові публікації з означеної 
тематики, зокрема:
1.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.
2.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.
3.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.
4.Влялько І. В. Парадигми публічних закупівель 
(порівняльно-правовий 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.
5.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. брав участь, зокрема у таких 
конференціях:
1. Окремі аспекти проведення експертизи на 
відповідність зобов’язанням України у сфері 
європейської інтеграції та праву Євросоюзу. // 
Матеріали Міжнародної науково-практичної 
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 
Влялько І.В. 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.

139365 Ржевська 
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Сергіївна

доцент 0 Основи 
наукових 
досліджень / 
Basics of 
Scientific 
Research

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук, 
спеціальність 12.00.11 – міжнародне право (ДК № 
019657  від 02.07.2003). 
Вчене звання: доцент, кафедра міжнародного права 
(12ДЦ № 025787,від «1» липня 2011  р.).
Наукове стажування:
Відділ міжнародного права Інституту держави і 
права імені В. М. Корецького Національної академії 
наук України. Відповідно до наказу від "05" вересня 
2016 року № 119 - К
Мовна кваліфікація: рівень володіння іноземною 
(англійською) мовою підтверджує диплом про вищу 
освіту за напрямом підготовки «Міжнародне право», 
кваліфікація «Магістр» міжнародного права, 
перекладач з англійської мови (КВ № 13895736. від 
«26» червня 2000 р.)Ржевська В. С. має наукові 
публікації з тематики основ наукових досліджень, 
зокрема:
1)  International Judicial Institutions // Міжнародні 
судові установи. Підручник [англ. мовою] - 
Хмельницький: Видавець ФО-П Стасюк Л.С., 2018. – 
168 с.
2) Defining and Developing the Concept of «Collective 
Security» In Study and Practice of International Law // 



Evsopsky politicky a pravni diskurz. (Прага, Чехія) –
Svazek 3. 6 vydani, 2016. – P 17- 24
3) Правове значення конфлікту між королем Англії 
Джоном Безземельним та католицькою церквою. // 
"Право і суспільство", N4, 2018. C.278 - 284. (Index 
Copernicus International)
4) Cвітова п'єса. Правові явища в шекспірівських 
історичних хроніках. Монографія. - Одеса: Фенікс, 
2019. - 336 с.
Ржевська В.С. брала участь в міжнародних науково-
практичних конференціях, присвячених тематиці 
основ наукових досліджень, зокрема:
1) Міжн. наук.-практ. конф. «Стан та перспективи 
розвитку юридичної науки» (м. Дніпро, 2-3 вересня 
2016 р. 2016). Доповідь на тему «Лондонський 
договір 1518 р. як внесок в історичне становлення 
міжнародно-правових засад колективної безпеки». 
Тези опубліковано.
2) Міжн. наук.-практ. конф.  «Права та обов’язки 
людини у сучасному світі» ( м. Одеса, 11-12 
листопада 2016 р.) Доповідь на тему 
«Кентерберійський договір 1416 р. як приклад угоди 
про воєнний союз епохи пізнього Середньовіччя». 
Тези опубліковано.
3) Міжн. наук.-практ. конф. 
«Верховенство права та правова держава» ( м. 
Ужгород, 14-15 вересня 2018 р.) Доповідь на тему 
«Підходи до визначення правосвідомості у 
довідковій та навчальній літературі». Тези 
опубліковано.

55353 Мицик Всеволод 
Всеволодович

професор 0 Права людини в 
міжнародному 
праві / Human 
Rights in 
International Law

Стаж науково-педагогіної роботи 38 років.Науковий 
ступінь: доктор юридичних наук,
спеціальність 12.00.11 – міжнародне право (ДД № 
004562 від 15 грудня 2005 р.). 
Вчене звання: професор (12ПР № 005718 від 30 
жовтня 2008 р.).
Наукове стажування: 
Підвищення кваліфікації в МОН України за спільною 
програмою МГО «Універсальна екзаменаційна 
мережа» за підтримки Координатора проектів ОБСЄ 
в Україні на тему «Основи тестології та розробки 
тестових завдань» (Свідоцтво  № 27.2-22 від 
17.04.2018 р.). 
19.03.–30.03.2018р. Франція, Страсбург,
 Рада Європи, Анти-Дискримінаційний департамент, 
Комітет 
експертів Європейської хартії регіональних мов або 
мов меншин.   
Маю свідоцтво про право на заняття 
адвокатською діяльністю (№1677/10  від 28.10.2999 
р.).
Мовна кваліфікація: рівень володіння
іноземною (англійською) мовою підтверджує диплом 
про базову вищу освіту за напрямом підготовки 
«Міжнародні відносини», кваліфікація «Бакалавр» з
 міжнародних відносин, перекладач з англійської 
мови (Г-II № 194105 від 22.06.1979 р.)Мицик В.В. має 
наукові публікації з тематики міжнародного права 
прав людини, зокрема:
1) Міжнародне публічне право : підручник : у 2 т. / 
[В. В. Мицик, М. В. Буроменський, О. В. Буткевич та 
ін.] ; за ред. В. В. Мицика. – Харків : Право, 2019. Т. 1 
: Основи теорії. – 2019. – 416 с. – Розділ 4 «Фізичні 
особи в міжнародному праві», с. 89–109.
2) Міжнародне публічне право : підручник : у 2 т. / 
[В. В. Мицик, М. В. Буроменський, М.М. Гнатовський 
та ін.] ; за ред. В. В. Мицика. – Харків : Право, 2020. 
Т. 2 : Основні галузі. – 2020. – 624с. – Розділ 4 
«Міжнародне право прав людини», с. 93–115, 125 – 
153.
3) Права національних меншин у міжнародному 
праві. 
Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр 
«Київський університет». – 2004. – 287 с.
4) Права людини у міжнародному праві. 
Міжнародно-правові механізми захисту: підручник 
для ВУЗів. . – К.: Видавничий дім „Промені”, 2010. – 
722 с.
5) The European standards of linguistic rights for
 minorities and their realization in Ukraine // Актуальні 
проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових 
праць. – К., 2007. – Вип. 70. – Ч. I. – С. 91-98. 
6) Становлення та розвиток науки європейського 
права в Україні: монографія/за заг. ред. К. Смірнової. 
– Одеса: Фенікс, 2017. – 504 с. International law in 
Ukrainian legal system – С. 111-128.
     Мицик В.В. бра участь в міжнародних науково-
практичних конференціях, присвячених тематиці 
прав людини в міжнародному праві, зокрема:
1) круглий стіл «Проблеми імплементації 
міжнародних і регіональних стандартів захисту 
тварин в національне законодавство», що відбувся 7 
квітня 2017 року в місті Києві (Інститут міжнародних 
відносин Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка);
2) міжнародна науково-практична конференція 
“Розвиток науки і практики міжнародного права”, 
присвячена 25-річчю УАМП, що відбулася 25 червня 
2018 року в місті Києві (Інститут міжнародних 
відносин Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка);
3) міжнародна науково-практична конференція 
«Деокупація і реінтеграція інформаційного простору 
Криму: міжнародно-правові та медіакомунікативні 
інструменти», що відбулася 18 квітня 2019 року в 
місті Києві (Інститут міжнародних відносин 
Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка);
4) міжнародна науково-практична конференція 
«Виконання Україною зобов’язань з охорони 
довкілля крізь призму Угоди про асоціацію з 
Європейським Союзом», що відбулася 18 квітня 2019 
року в місті Києві (Інститут міжнародних відносин 
Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка).
     Мицик В.В. був науковим консультантом 
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора 
наук з тематика прав людини в міжнародному праві, 
зокрема:
1) Дрьоміна-Волок Наталія Вікторівна на тему 
«Концепція расової дискримінації у міжнародному 
праві» (захист 04.03.2016 р.);
2) Пазюк Андрій Валерійович на тему «Міжнародне-
правове регулювання інформаційної сфери 
(теоретичні і практичні аспекти») (захист 14.03.2016 
р.).  Підготовив 
до захисту 5 кадидатів наук з зазначеної тематики. 
Мицик В.В. виступав офіційним опонентом на 
захистах дисертацій з тематики міжнародного 



права прав людини: 
1) Гончарової Юлії Анатоліївни на тему «Роль та 
місце принципу гендерної рівності в сучасному 
міжнародному праві»,  подану на здобуття 
наукового ступеня кандидата юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.11 – міжнародне право 
(16.06.2017).
2) Коваль Дмитра Олександровича на тему 
«Міжнародно-правовий захист культурних цінностей 
у зв’язку зі збройним конфліктом», подану на 
здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 
наук за спеціальністю 12.00.11 - міжнародне право 
(21.02.2014).
     Мицик В.В. є з зазначеної тематики науковим 
консультантом 2 докторантів (Карвацька С.Б., 
Поєдинок О.Р.) та науковим керівником 2 аспірантів 
(Хмельова І.Є., Наливанна Д.М.).
    Мицик В.В. з 1991 р. член Всеукраїнської асоціації 
міжнародного права, член Української асоціації 
міжнародного права, з 2000 р. член Української 
асоціації адвокатів. Був членом експертної ради 
(право) при ДАК України (2007-2014 рр.). З 1998 р. по 
2004 р. був членом Консультативного комітету 
Рамкової конвенції Ради Європи про захист 
національних меншин (представник від України); з 
2007 р. по 2019 р. членом Комітету експертів 
Європейської хартії регіональних мов або мов 
меншин (експерт від України). Був членом 
спеціалізованої вченої ради Д 26.861.01 Інституту 
законодавства Верховної Ради України (2004-2015 
рр.), з 2006 р. – член спеціалізованої вченої ради Д 
26.001.10 Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка. Є членом редакційних 
колегій ряду періодичних видань: «Український 
часопис міжнародного права», серії «Бібліотека 
кафедри міжнародного права», «Європейський суд з 
прав людини. Судова практика», «Актуальні 
проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових 
праць». 

135060 Титаренко Вадим 
Анатолійович

асистент 0 Філософія / 
Philosophy

Доцент кафедри історії філософії філософського 
факультету КНУ; стаж науково-педагогічної роботи 
9 років;Науковий ступінь: кандидат філософських 
наук, спеціальність 09.00.05 – історія філософії (ДК 
№064209 від 22.12.2010). 
Вчене звання: доцент, кафедра історії філософії (АД 
№004106 від 26.02.2020).
Наукове стажування: Польсько-Український центр 
гуманітарних досліджень Зеленогурського 
університету  (м. Зелена Гура, Польща) 21-28 
жовтня 2017 року, (сертифікат). 
Мовна кваліфікація: рівень володіння іноземною 
(англійською) мовою підтверджує сертифікат – 
Cambridge English Level 2 Certificate in ESOL 
International (Advanced) CEFR Level C1 
(№0064258392) виданий 08/03/2019.
Титаренко В.А. має наукові публікації з філософської 
тематики, зокрема:
1) До питання про методологію історико-
філософських досліджень німецької класичної 
філософії. / В.А. Титаренко // Гуманітарні студії: 
Збірник наукових праць. – К.: ВПЦ “Київський 
університет”, 2017. – Вип. 30. - С.128-140 . (Фахове 
видання)
2) Cosmology in the Philosophical Education of Ukraine: 
History and Modern Condition” / В.А. Титаренко, 
С.В. Руденко, Я.А. Соболевський // Philosophy and 
Cosmology, Volume 20, 2018:128-138. DOI: 
10.29202/phil-cosm/20/12 (Web of Science)
3) War and Peace in Kant’s and Hegel’s Consideration 
/Титаренко В.А. // Philosophy and Cosmology, Volume 
22, 2019: 181-187. DOI: 10.29202/phil-cosm/22/17. 
(Web of Science)
4) Management features of international educational 
projects between universities of Poland and Ukraine 
/Титаренко В.А., Руденко С.В., Сапенько Р., 
Базалук О.О. // Scientific Bulletin of National Mining 
University, Volume 2, 2018: 142-147. 
DOI:10.292.02/nvngu/2018-2/21. (Фахове видання), 
(Scopus)
Титаренко В.А. брав участь в міжнародних науково-
практичних конференціях, присвячених 
філософській тематиці, зокрема:
1) «Europa Srodkowo-Wschodnia: historia, ideologia a 
spoleczenstwo» (24.10.2017 – 26.10.2017 р., м. Зелена 
Гура, Карлув, Польща), де представив доповідь 
«Kant studies in Ukrainian philosophy of a soviet 
period». Тези опубліковано.
2) «Central and Eastern Europe: “War as a problem of 
the Modern World – Theory, Practice, Cultural Context” 
(06.05.2019  – 12.05.2019 р., м. Зелена Гура, Карлув, 
Польща), де представив доповідь  “Militarism vs 
Pacifism. The Discussion Within German Idealism”.Тези 
опубліковано.
3) «Філософія діалогу та порозуміння в побудові 
європейської та світової спільнот». Львів, 22-24 
червня 2016 р. Доповідь на тему: «Діалогічність як 
принцип некласичної історико-філософської теорії». 
Тези опубліковано.
Титаренко В.А. є організатором та співорганізатором 
наукових заходів, на які запрошуються здобувачі 
вищої освіти, зокрема: 
1) Міжнародна наукова конференція «Дні науки 
філософського факультету» м. Київ, з 2006 по 2019 
р.
2) "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні 
проблеми гуманітарного розвитку сучасного 
суспільства", 2 липня. 2015, м. Київ.
Титаренко В.А. популяризує наукові здобутки з 
філософської тематики, зокрема регулярно 
проводить публічні, популярні лекції (телеканал 
«Рада» - https://www.youtube.com/watch?
v=4bmVGmubfZ0&t=139s, 
«Plato’s Cave» - 
https://www.youtube.com/watch?
v=73xZDwuVrRk&t=1762s та інші).
Титаренко В.А. регулярно керує написанням 
курсових, бакалаврських та магістерських робіт 
починаючи з 2010 року, а також з 2017 року є 
організатором всеукраїнської студентської олімпіади 
з філософії.

183810 Смирнова Ксенія 
Володимирівна

доцент 0 Правничі 
системи 
сучасності / 
Contemporary 
Legal Systems

Професор кафедри порівняльного і європейського 
права Інституту міжнародних віносин КНУ; стаж 
науково-педагогічної роботи 18 років;Науковий 
ступінь: доктор юридичних наук, спеціальність 
12.00.11 – міжнародне право (ДД №005096 від 
15.12.2015). 
Вчене звання: професор, кафедра порівняльного і 
європейського  права (АП №000752 від 05.03.2019, 
рішення Вченої ради від 3 грудня 2018 р., протокол 



№7).
Наукове стажування: 
У листопаді 2017 р. 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.).
У червні 2017 р. отримала Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації в Інституті післядипломної освіти за 
професійною програмою «Діяльність ВНЗ в умовах 
єдиного європейського освітнього простору» (всього 
108 год.), свідоцтво №KU02070944/000305-17 від 9 
червня 2017 р.
Протягом навчального року 2017/2018 читала лекції 
та практичні заняття (всього 60 годин) з дисципліни 
«Право конкуренції та міжнародна торгівля» в 
Зеленогурському Університеті (Республіка Польща) 
на факультеті Права та Адміністрації, що 
підтверджується відповідним сертифікатом, 
виданим 27 червня 2018 р.
Мовна кваліфікація: рівень володіння іноземною 
(англійською) мовою підтверджує диплом про 
базову вищу освіту за напрямом підготовки 
«Міжнародні відносини», кваліфікація «Бакалавр» з 
міжнародних відносин, перекладач з англійської 
мови (КВ № 16960234 від 25 червня 2001 року) та 
дипломом про повну вищу освіту за спеціальністю 
«Міжнародне право» із отриманою кваліфікацією 
перекладач з англійської мови (КВ №19613416 від 
20 червня 2002 р.).Смирнова К.В.  має наукові 
публікації з міжнародного права, в тому числі й 
порівняльного правознавства, зокрема:
1.Смирнова К.В. Система джерел права 
Європейського Союзу: порівняльний аналіз змін 
відповідно до Лісабонського договору // Порівняльне 
правознавство: сучасний стан і перспективи 
розвитку: Збірник наукових праць / За ред. Ю.С. 
Шемшученка, І.С. Гриценка, М.Б. Бучка; упор. О.В. 
Кресін. – К.: Логос, 2010. – 520 с. (с.189-192)
2.Смирнова К.В. Еволюція та перспективи судового 
співробітництва держав-членів Євросоюзу в 
кримінальних справах // Міжнародна кримінологія – 
проблемне поле міждисциплінарних досліджень. 
Матеріали  ІІ науково-практичного семінару. Вип. 2 / 
за заг.ред. В.Ф.Антипенка. – К.: Сталь, 2011. – с. 210-
216.
3.Смирнова К.В. Європейська інтеграція України: 
актуальні питання // Право України. – 2011. - №5. – С. 
148-152.
4.Смирнова К.В. Правові аспекти вільного 
пересування осіб в Європейському Союзі та візова 
політика Європейського Союзу // Право України. – 
2011. - №6. – С.101-104.
5.Смирнова К.В. Концепція «м’якого» права (soft law) 
в міжнародному праві та праві Європейського Союзу 
// Український часопис міжнародного права. – 2012. - 
№3. – С. 74-78.
6.Смирнова К.В. Європейське право та порівняльне 
правознавство: концепції взаємодії та зближення // 
Ідея порівняльного міжнародного права: pro et 
contra: Збірник наукових праць на честь іноземного 
члена НАН України та НАПрН України Уїльяма 
Елліотта Батлера / За ред. Ю.С. Шемшученка, О.В. 
Кресіна; упор. О.В. Кресін, І.М. Ситар. – Київ; Львів: 
Ліга-прес, 2015. – с. 420-426
7.Kseniia Smyrnova (Anton Korynevych, Yaroslav 
Kostyuchenko, Іryna Berezovska, Alla Fedorova) Paths 
of Legal Perspective of the Soft Law Concept Within 
International and European Union Law // Herald National 
Academy of Managerial Staff of Culture and Arts. 2018. 
№2(2), Р.201-206 (WoS)
8.Смирнова К.В. Європейський парламентаризм як 
феномен представництва в міждержавних 
інтеграційних об’єднаннях: еволюція становлення та 
сучасні тенденції //Право України. – 2019. - №11. _ С. 
153-164.

Смирнова К.В. має численні методичні 
напрацювання (зокрема, курси лекцій, програми 
дисциплін) та наукові статті щодо удосконалення 
методики викладання порівняльно-правових 
дисциплін, зокрема: 
Смирнова К.В. Роль порівняльно-правового методу в 
процесі викладання дисциплін спеціалізації на 
прикладі конкурентного права: перспективи 
виокремлення порівняльного конкурентного права // 
Порівняльне правознавство: досвід і проблеми 
викладання: Збірник наукових праць і навчально-
методичних матеріалів / За ред. Ю.С. 
Шемшученка,І.С. Гриценка; упор. О.В. Кресін. — К.: 
ВДК Університету «Україна», 2011. — C. 195-202.
Смирнова К.В. Роль порівняльно-правового методу 
та досвід використання «case study»в процесі 
викладання дисциплін спеціалізації на прикладі 
антимонопольного права Європейського Союзу // 
Український часопис міжнародного права. – 2013. – 
Спецвипуск. – С. 217-220.
Смирнова К.В. є членом всеукраїнських асоціації, 
зокрема Української асоціації міжнародного права, 
Української асоціації порівняльного правознавства.    
Смирнова К.В. брала участь в міжнародних науково-
практичних конференціях, присвячених тематиці 
міжнародного права, порівняльного правознавства, 
зокрема:
1. 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.
2. 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».
3.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 науково-практична 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 офіціним 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. виступала рецензентом у 
дисертаційних роботах, присвячених міжнародному 
та порівняльного правознавства. 
Смирнова К.В. є науковим керівником аспірантів 
кафедри: Мартинюк Б.В. (тема: Правове 
регулювання цифрового ринку ЄС); Резнічук М.С. 
(Міжнародно-правовий 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 учасником 
проекту ЄС «Підтримка впровадження Угоди про 
асоціацію між Україною та Європейським Союзом» й 
консультувала Урядовий офіс з координації 
європейської та євроатлантичної інтеграції.

52225 Буткевич Ольга 
Володимирівна

доцент 0 Історія 
міжнародного 
права / History 
of International 
Law

Професор кафедри міжнародного права Інституту 
міжнародних відносин КНУ; стаж науково-
педагогічної роботи 12 років;Науковий ступінь: 
доктор юридичних наук, спеціальність 12.00.11 – 
міжнародне право (ДД № 007579 , 8 липня 2009). 
Вчене звання: доцент, кафедра міжнародного права 
(12 ДЦ № 034308, 1 березня 2013).
Мовна кваліфікація: рівень володіння іноземною 
(англійською) мовою підтверджує диплом про вищу 
освіту: кваліфікація магістр міжнародного права, 
перекладач з англійської мови (КВ № 11633511, 23 
червня 1999). Буткевич О.В. має наукові публікації з 
тематики історії міжнародного права, зокрема 
одноосібні монографії:
1.Буткевич О.В. Теоретичні аспекти походження і 
становлення міжнародного права. – К.: Україна, 
2003. — 800 с.
2.Буткевич О.В. Міжнародне право Стародавнього 
Світу: Монографія. — К.: Україна, 2004. — 864 c.
3.Буткевич О.В. У истоков международного права. — 
СПб: Издательство Р.Асланова „Юридический центр 
Пресс”, 2008. — 881 c.
4.Буткевич О.В. Міжнародне право Середніх віків: 
Монографія. — К.: Видавництво гуманітарної 
літератури, 2008. — 672 с. 
Буткевич О.В. має також підручники та навчальні 
посібники:
1.Буткевич О.В. Історичний розвиток міжнародного 
права та його науки (Глава 2) // Міжнародне 
публічне право. Підручник. – За редакцією 
В.М.Репецького. – К.: «Знання», 2012. – С. 28-46.  
2. Буткевич О.В. Історія міжнародного права: 
підручник. - К.: Видавництво Ліра-К, 2013. - 416 с.
3.Буткевич О.В. Історія міжнародного права: 
підручник. – видання 2-ге, стереотипне — К.: 
Видавництво Ліра-К, 2016. — 412 с.
4.Буткевич О. Історія міжнародного права та його 
науки // Міжнародне публічне право : підручник : у 2 
т. / [В. В. Мицик, М. В. Буроменський, О.В.Буткевич 
та ін.]; за заг. ред. В. В. Мицика. – Харків : Право, 
2019. Т. 1 : Основи теорії. – С. 15-39 (416 С.). 
О.В. Буткевич є автором понад наукових статей з 
проблематики історії міжнародного права, зокрема:
1.Butkevych O. History of Ancient International Law: 
Challenges and Prospects // Journal of the History of 
International Law. – 2003. – Volume 5, Number 2. – 
Martinus Nijhoff Publishers, 2003. – P. 189-235.
2.Butkevych O. Ukrainian Legal Scholarship on the 
History of Ancient and Medieval
International Law // Baltic Yearbook of International 
Law. – 2007. – Vol. 7. – Koninklijke Brill N.L. Printed in 
Netherlands, 2007. – Р. 187-223.
3.Буткевич О.В. Історія міжнародного права як 
напрям науки та навчальна дисципліна: сучасні 
проблеми та перспективи. – Наукова доповідь. – К.: 
Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, Інститут міжнародних відносин, кафедра 
міжнародного права, Українська асоціація 
міжнародного права, 2011. – 29 с.  
4.Буткевич О. Генезис науки історії міжнародного 
права // «Право України». Юридичний журнал. - № 3-
4, 2012. – С. 268-285.
5.Буткевич О.Дослідження історії міжнародного 
права фахівцями кафедри міжнародного права 
Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка: до 170-річчя кафедри // Український 
часопис міжнародного права. – № 1-2, 2012. – С. 16-
20. 
6.Butkevych O. Ukrainian Legal Scholarship on the 
History of Ancient and Medieval
International Law // Ukrainian Perspectives on 
International Law: Selected Articles and Essays / Edited 
by O.Zadorozhny and M.Gnatovskyy. – Odessa: Feniks, 
2013. – P. 26-56.
7.Butkevych O. The Nezabytovskyĭ Concept of the Law 



of International Community // “JUS GENTIUM”. Journal of 
International Legal History. – Vol. 2, № 2. – July 2017. – 
P. 485-504.
8.Буткевич О. Концепція мондіалізму як історична 
основа теорії права міжнародної спільноти: перший 
науковий аналіз майбутньої проблеми // Український 
часопис міжнародного права: Спецвипуск, 
присвячений пам’яті професора О.В.Задорожнього. – 
2017. – С. 51-69.
9.Butkevych O. Professor William Elliott Butler and the 
Study of the History of International Law // Ukrainian 
Journal of International Law. Special Issue in Honor of 
80-th Anninersary of Professoe William Elliot Butler, 
2019. – P. 70-81.
Під науковим керівництвом О.В. Буткевич захищено 
дисертації з тематики історії міжнародного права:
1) Маник Альона Захарівна, тема: Ідеї концепції 
«живого права» Євгена Ерліха у розвитку сучасного 
міжанродного права, на здобуття наукового ступеня 
доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 – 
міжнародне право.
2) Задорожня Світлана Михайлівна, 
тема: «Теорія і практика функціонування загальних 
принципів сучасного міжнародного права».
О.В.Буткевич є членом редакційної колегії журналу, 
присвяченого проблемам історії міжнародного права 
- «“JUS GENTIUM” Journal of International Legal History» 
(США)

347444 Адамська Ірина 
Геннадіївна

асистент 0 Світова 
культура / 
World Culture

Асистент кафедри української філософії та культури 
філософського факультету КНУ; стаж науково-
педагогічної роботи 5 років;Науковий ступінь: 
кандидат історичних наук, спеціальність – 07.00.01 – 
історія України (ДК № 000078 від 10.11.2011).
Наукове стажування:
- участь в міжнародній літній школі «Історія перед 
трибуналом. Міжнародне право та вивчення 
минулого» (Ленкук, Польща, серпень 2016 р.);
- наукове стажування в Інституті політичних 
досліджень Польській академії наук(Варшава, 
Польща, серпень 2017 р.);
- наукове стажування на факультеті «Artes 
Liberales» Варшавського університету(Варшава, 
Польща, серпень 2018 р.)
Мовна кваліфікація: рівень володіння іноземною 
(англійською) мовою підтверджує сертифікат 
відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з 
мовної освіти (на рівні не нижче В2) з англійської 
мови № 3056 від 21.06.2017 р.Адамська І.Г. має 
наукові публікації з тематики світової культури, 
зокрема:
1) Adamska I. Wpływ polskiej myśli na poglądy 
historyczne Pantelejmona Kulisza. W:  Myslą i słowem: 
Polsko-Rosyjski dyskurs ideowy ХІХ wieku. – Warszawa, 
2014. – S. 333-356ю
2) Adamska I. Antyinsurekcyjna propaganda „Wiestnika 
Jugo-Zapadnoj i Zapadnoj Rossii”. O próbie 
kształtowania stosunku małoruskiej opinii publicznej do 
powstania styczniowego. W: Powstanie styczniowe. 
1863-1864. Historie i analizy. – Kraków: Ośrodek Myśli 
Politycznej, 2017. – S. 171-210.
3) Адамська І.Г. Організаційно-правова діяльність 
радянської влади щодо створення системи охорони 
здоров'я в Українській СРР (1920-ті роки), Вісник КНУ 
імені Тараса Шевченка. Історія. - 2016. - Вип. 3(130). 
- С. 5-9 (Index Copernicus).
4) Адамська І.Г. «П'яне дерево»: ілюстрації 
української радянської медичної періодики як засіб 
боротьби з алкоголізмом у 1920-х роках, Текст і 
образ: актуальні проблеми історії мистецтва. – 2017. 
– №2(4). – С. 5-22 (Index Copernicus).
Адамська І.Г. брала участь в міжнародних науково-
практичних конференціях, присвячених тематиці 
світової культури, зокрема:
1) ІІІ Конгрес міжнародних дослідників історії Польщі 
(Краків, Польща, 11-14 жовтня 2017 р.).Доповідь на 
тему: The Spectre of the Reconstruction of the Polish-
Lithuanian Commonwealth in the Kiev Press, 1850s-
1870s.
2) VІ Міжнародний науково-практичний семінар 
«Текст і образ: особливості взаємодії між наративом 
та візуальністю» (Київ, 18 жовтня 2019 р.). Доповідь 
на тему: Карикатури радянської медичної періодики 
України 1920-х років: між просвітою та 
пропагандою.
3) III міжнарожний молодіжний форум 
«Глобалізаційні виклики та багатостороння 
дипломатія»(Київ, 18 березня 2015 р.). Доповідь на 
тему: Інформаційний вплив на українське 
суспільство: засоби та методи радянської влади в 
1920-х роках.
Адамська І.Г. є відповідальним редактором 
міжнародного рецензованого наукового журналу 
«Текст і образ: Актуальні проблеми історії 
мистецтва».

61137 Денисенко Ксенія 
Юріївна

асистент 0 Міжнародні 
відносини та 
світова політика 
/ International 
Relations and 
World Politics

Доцент кафедри міжнародних відносин та 
зовнішньої політики Інституту міжнародних 
відносин КНУ; стаж науково-педагогічної роботи 7 
років;Кандидат політичних наук, 23.00.04 – політичні                                                                                                                                                                                                                                    
проблеми міжнародних систем та глобального 
розвитку, доцент кафедри міжнародних відносин та 
зовнішньої політики, тема кандидатської дисертації: 
«Геополітика та гео стратегія Франції»
2009 р. – захист кандидатської дисертації
2018 р. - стажування на факультеті політології та 
міжнародних досліджень Варшавського 
університету (Польща)  за науковою програмою 
«Європейські дослідження: досвід для 
України».Основні публікації:
1.Європейський Союз: економіка, політика, право: 
енциклопедичний словник. Копійка В.В., Манжола 
В.А., та інші (всього 37 осіб) К.: ВПЦ «Київський 
університет», 2011, 368 с.
2.  Геополітичні контури Європи: місце України. 
//Актуальні проблеми міжнародних відносин. 
Збірник наукових праць. Випуск 97 (Частина 2)   - К.: 
Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка Інститут міжнародних відносин, 2011, 
С.157 – 161                                                                                                                   
3. Теоретичні моделі європейської інтеграції // 
Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник 
наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т 
міжнар. відносин. – Київ, 2011. – Вип. 103, ч. 2 : 
Присвячено 90-й річниці народження Гліба 
Миколайовича Цвєткова. – С. 76-79
4. Участь України у створенні загальноєвропейського 
культурного простору. // Політологічний вісник. 
Збірник наукових праць. Випуск 52. К.: Київський 
національний університет імені Тараса 



Шевченка.2011,  С. 293-300
5. Засади регіональної геоолітики у Франції. // Нова 
парадигма. Збірник наукових праць. Випуск 98 - К.: 
Київський національний педагогічний університет 
імені М. П. Драгоманова, 2011, С. 169-180
6. Геополітичні контури Європи / В.А. Манжола, С.В. 
Андрущенко, К.Ю. Денисенко // Науковий вісник 
Дипломатичної академії України / Дипломатична 
академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня 
політика, світова дипломатія і світовий порядок: 
зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 17-25.
Автор понад 30 наукових публікацій. Науковий 
керівник курсових та бакалаврських робіт.  Учасниця 
українських та міжнародних наукових конференцій.
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Стаканов Р.Д. має наукові публікації з тематики 
міжнародних економічних відносин, зокрема:
1) Stakanov R. (2016). Global Labour Market 
Development: Factors, Trends and Prospects // Journal 
of Global Economy Review. – Vol. 1, No 5, P. 22-28
2) Stakanov R. Trends in Ukrainian-Polish labor 
migration under the Poland's migration policy // Procesy 
migracyjne we współczesnym świecie: wyzwania dla 
społeczności międzyna-rodowej, R. Kordonski, O. 
Kordonska (red.), Lwowski Uniwersytet Narodowy im. 
Iwana Franki, Lwów-Olsztyn, 2016, P. 110-121.
3) Stakanov R. The Performance of Ukraine’s National 
Labour Market in the Context of the Social Economy / A 
Social and Solidarity Economy: The Ukrainian Choice 
Edited by Anton S. Filipenko (Edited by Anton S. 
Filipenko). – Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 
2017, 230 p., P. 95-106.
4) Світова економіка: підручник / за ред. О.І. 
Шниркова, В.І. Мазуренка, О.І. Рогача, Київ: ВПЦ 
"Київський університет", 2018 (С. 133-147, 210-220)
5) Мазуренко В.І, Стаканов Р.Д. Облік 
зовнішньоекономічної діяльності підприємств: 
Підручник для студ. екон. спец. 2-е видання, 
доповнене і перероблене // К.: «ДКС центр», 2018. – 
424 с. 
Стаканов Р.Д. 25 лютого 2019 року захистив 
докторську дисертацію на тему “Трансформація 
регіональної трудової міграційної політики в умовах 
формування глобального ринку праці” за 
спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і 
міжнародні економічні відносини. 
    Стаканов Р.Д. брав участь в міжнародних науково-
практичних конференціях, присвячених тематиці 
міжнародних економічних відносин, зокрема:
1) Науково-практична конференція «Процеси 
економічної дезінтеграції в сучасному світовому 
господарстві», Київ, 27 жовтня 2017 р Тези 
опубліковано.
2) Науково-практична конференція «Економічні 
санкції у світовому господарстві: теорія і практика 
застосування», Київ, 23 листопада 2018 р. – КНУ 
імені Тараса Шевченко, 2018. Тези опубліковано.
3) Міжнародна науково-практична конференція 
«Діджиталізація сучасної системи міжнародних 
економічних відносин» (Київ, 21 листопада 2019 р.) 
Тези опубліковано.
4) Міжнародна наукова конференція «Продуктивна 
спроможність націй: приклад України»  (Київ, 29 
червня 2017 року). Доповідь на тему «Інвестиційне  
регулювання  в  малих  і великих  економіках   як  
засіб  підвищення продуктивності». Тези 
опубліковано.
Стаканов Р.Д. є організатором та співорганізатором 
наукових заходів, на які запрошуються здобувачі 
вищої освіти, зокрема,
є членом організаційного комітету Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт зі 
спеціальності «Міжнародні економічні відносини» у 
2017/2018, 2018/2019 та 2019/2020 н. р.  
Стканов Р.Д. з жовтня 2017 р. по жовтень 2018 р. і з 
липня 2019 р. і дотепер займає посаду вченого 
секретаря спеціалізованої вченої ради Д 26.001.02 
для захисту дисертації на здобуття наукового 
ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 
08.00.02 – світове господарство і міжнародні 
економічні відносини при Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка.   
Стканов Р.Д. виступав офіціним опонентом на 
захисті дисертації з тематики міжнародних 
економічних відносин Уварової Ірини Сергіївни на 
тему «Особливості розвитку процесів міжнародної 
міграції в Україні у контексті її євроінтеграційних 
спрямувань»,  подану на здобуття наукового 
ступеня кандидата світове господарство і 
міжнародні економічні відносини (03.07.2015 р.).
     Стаканов Р.Д. є науковим керівником аспірантки 
Ухової А.В. (тема: «Розвиток інтелектуальної міграції 
в умовах діджиталізації світової економіки»)

358558 Поєдинок Ольга 
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Поєдинок О.Р має наукові публікації з тематики 
вступу до спеціальності «Міжнародне право» та 
теорії міжнародного права, зокрема:
1)  Поєдинок О. Р. П’ята Республіка та розвиток 
міжнародно-правової системи / О. Р. Поєдинок, М. М. 
Гнатовський // Французька модель державності: 
політичний, економічний, соціальний і правовий 
аспекти : монографія / відповід. ред.: Н. О. 
Татаренко, С. С. Троян, О. І. Шаповалова. – К. : 
Дипломатична академія України при МЗС України, 
2015. – С. 406–418.
2) Поєдинок О. Р. Фрагментація міжнародного 
права: наукова конструкція чи реальне явище? / О. 
Р. Поєдинок // Український часопис міжнародного 
права. – 2013. – № 4. – С. 22–29.
3) Поєдинок О. Р. Універсалізм і партикуляризм у 
сучасній науці міжнародного права / О. Р. Поєдинок 
// Актуальні проблеми політики: Зб. наук. пр. – Вип. 
38. – Миколаїв : Поліграфічне підприємство СПД 
Румянцева Г. В., 2009. – С. 40–47.
4) Міжнародне публічне право : підручник : у 2 т. / 
[В. В. Мицик, М. В. Буроменський, М. М. Гнатовський 
та ін.] ; за заг. ред. В. В. Мицика. – Харків : Право, 
2018. – Т. 2 : Основні галузі – Розділ 3 (підрозділи 
3.2–3.7), С. 76–88.
5) Міжнародне публічне право : підручник : у 2 т. / 
[В. В. Мицик, М. В. Буроменський, О. В. Буткевич та 
ін.] ; за заг. ред. В. В. Мицика. – Харків : Право, 2019. 
– Т. 1 : Основи теорії – Розділ 6 (підрозділ 6.4), С. 
143–145;
6) Навчальний курс “Гендерна рівність та права 
жінок”. Практично-методичний посібник викладача / 
[Кіт Х., Волошин Я., Поєдинок О., Харитонова О., 
Денисенко Л.] – К. : 2020. – 168 с.
     Поєдинок О.Р. брала участь в міжнародних 
науково-практичних конференціях, присвячених 
тематиці вступу до спеціальності «Міжнародне 



право» та теорії міжнародного права, зокрема:
1) Міжн. наук.-практ. конф. «Глобалізаційні виклики і 
багатостороння дипломатія» (18 березня 2015 року, 
м. Київ). Сертифікат від 18 березня 2015 року. 
Доповідь на тему «Проблема надання статусу 
біженця втікачам від збройного конфлікту». Тези 
опубліковано;
2) Міжн. наук.-практ. конф. «Права людини на 
здоров’я та сприятливе довкілля в сучасному 
міжнародному праві» (27 травня 2015 року, м. Київ). 
Доповідь на тему «Екологічні біженці»: проблеми 
визначення поняття». Тези опубліковано;
3) Міжнародна науково-практична конференція 
«Проблеми міждержавного усиновлення» (25 
березня 2015 року, м. Київ). Доповідь на тему: 
«Поширення громадянства держави-окупанта на 
мешканців окупованої території: кваліфікація за 
міжнародним гуманітарним правом». Тези 
опубліковано;
4) Міжн. наук.-практ. конф. «Проблеми реалізації і 
захисту прав людини в світлі Загальної декларації 
прав людини» (до 70-річчя з дня ухвалення)» (14 
грудня 2018 року, м. Львів). Доповідь на тему: 
«Заборона позбавлення громадянства: Конституція 
України vs. Загальна декларація прав людини». Тези 
опубліковано.
     Поєдинок О.Р. є організатором та 
співорганізатором наукових заходів, на які 
запрошуються здобувачі вищої освіти, зокрема: 
1) круглий стіл «Проблеми імплементації 
міжнародних і регіональних стандартів захисту 
тварин в національне законодавство», що відбувся 7 
квітня 2017 року в місті Києві (Інститут міжнародних 
відносин Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка);
2) міжнародна науково-практична конференція 
“Розвиток науки і практики міжнародного права”, 
присвячена 25-річчю УАМП, що відбулася 25 червня 
2018 року в місті Києві (Інститут міжнародних 
відносин Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка);
3) круглого столу “Міжнародно-правові аспекти 
наслідків військових дій на сході України і окупації 
Криму та їх вплив на довкілля України”, 15 
листопада 2017 року, м. Київ.
     Поєдинок О.Р. популяризує наукові здобутки з 
тематики міжнародного права, зокрема виступала з 
лекцією «Як забезпечити міжнародно-правову 
підготовку українських юристів» за підтримки 
Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в 
рамках Програми «Нове правосуддя» (березень 2019 
рік, м. Львів), має понад 30 виступів у ЗМІ (радіо, ТБ, 
друковані видання) з тематики громадянства, 
захисту прав людини (зокрема, жінок), 
міжнародного публічного та приватного права.
Очолює правління ГО "Студія сучасного права", 
Комітет з питань юридичної освіти Національної 
асоціації адвокатів України. Входить до складу 
правління громадської організації "Центр сімейно-
правових досліджень" та громадської ради при 
Міністерстві освіти і науки України. Як експертка з 
питань зобов’язань України за міжнародним правом 
співпрацює з українськими органами державної 
влади та міжнародними організаціями.
Є членкинею Всеукраїнської громадської організації 
«Українська асоціація міжнародного права».
     Поєдинок О.Р. 4 рази виступала офіційним 
опонентом на захистах дисертацій з тематики 
вступу до спеціальності «Міжнародне право», основ 
теорії міжнародного публічного права.
     Поєдинок О.Р. є тренером студентських команд, 
які беруть участь у мут-кортах з міжнародного 
права прав людини, міжнародного кримінального 
права.
     Поєдинок О.Р. з 2012 року є практикуючим 
адвокатом. Має свідоцтво про право на заняття 
адвокатською діяльністю (№ 4790/10 від 22.02.2012 
р.). З 2014 року виконує вимоги Порядку підвищення 
кваліфікації адвокатів України.
     Поєдинок О.Р. проводить навчальних занять із 
спеціальних дисциплін іноземною мовою в обсязі не 
менше 50 аудиторних годин на навчальний рік. 
Мовна кваліфікація: рівень володіння іноземною 
(англійською) мовою підтверджує кваліфікація 
«перекладач з англійської мови» за дипломом про 
повну вищу освіту за напрямом підготовки 
«Міжнародне право» (КВ № 30754129 від 31 грудня 
2007 року).
     Поєдинок О.Р. має більше десяти наукових 
публікацій у наукових виданнях, включених до 
переліку наукових фахових видань України з 
тематики дисциплін вступ до спеціальності 
«Міжнародне публічне право»,  основи теорії 
міжнародного права.

358258 Іванова Світлана 
Вікторівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Інститут 
міжнародних 

відносин

Диплом 
кандидата наук 

ДK 000345, 
виданий 

26.03.1998

25 Мова 
спеціальності / 
Language of the 
Specialty 

Вчене звання: доцент, кафедра іноземних мов (12ДЦ 
№034310 від 01.03.2013).Іванова С.В. має наукові 
публікації:
1)Функціональне навантаження мовних одиниць в 
комунікації // Стратегії та методи навчання мовам 
для спеціальних цілей. Наук.-метод. матер. ХІІ Міжн. 
конф. – К.: ІМВ, 2015. – 5 с. (у співавторстві). 
2)Ефективне використання мовних і немовних 
засобів для реалізації комунікативної 
інтенції//Актуальні проблеми міжнародних відносин 
– К.: ІМВ, 2016. – Вип.125 ч.2. –10 с. (у співавторстві).
3)Тези «Міфологічний підхід до слова»// Конференція 
кафедри іноземних мов пам’яті А.І. Борисенко. – К.: 
ІМВ, 2016 – 2 с. (у співавторстві).
4)Слово як універсалія культури//Актуальні 
проблеми міжнародних відносин – К.: ІМВ, 2019. – 10 
с. (подано до друку).
Іванова С.В. підготувала до друку:
1)Навчальні матеріали з розвитку навичок читання 
суспільно - політичних текстів (для студентів, що 
вивчають англійську мову як другу іноземну) – 
частина I (у співавторстві). – К.: ІМВ, 2015.  – 38 с.
2)Навчальні матеріали з розвитку навичок читання 
суспільно - політичних текстів (для студентів, що 
вивчають англійську мову як другу іноземну) – 
частина II (у співавторстві). – К.: ІМВ, 2016.  – 40 с.
3)Навчальні завдання до підручника Upstream 
Proficiency для студентів IV курсу Інституту 
міжнародних відносин) – частина I (у співавторстві). 
– К.: ІМВ, 2016.  – 48 с.
4)Навчальні завдання до підручника Upstream 
Proficiency для студентів IV курсу інституту 
міжнародних відносин) – частина II (у співавторстві). 
– К.: ІМВ, 2017.  – 54 с.
5)Навчальні завдання з розвитку лексичних та 



перекладацьких навичок  студентів старших курсів 
економічних спеціальностей (у співавторстві). – К.: 
ІМВ, 2017. – 58 с.
6)Завдання з підготовки до тестів для вступу в 
магістратуру (на основі підручника Upstream 
Proficiency) (у співавторстві). – К.: ІМВ, 2018. – 56 с.
7)Фразові дієслова. Тренувальні вправи  для 
студентів IV курсу Інституту міжнародних відносин 
(частина перша) (у співавторстві). – К.: ІМВ, 2018. – 
46 с.
8)Фразові дієслова. Тренувальні вправи  для 
студентів IV курсу Інституту міжнародних відносин 
(частина друга) (у співавторстві).  – К.: ІМВ, 2019. – 
54 с.
9)Тренінг-курс спеціального усного перекладу 
(переклад у суді і на переговорах). Підручник (у 
співавторстві). – К.: Ніка-Центр, 2014. – 198 с.
10)Тренінг - курс з комп’ютерного перекладу. 
Підручник (у співавторстві). – К.: Ніка-Центр, 2015. – 
159 с.
11)Експрес-тренінг з реферування суспільно-
політичних текстів. Підручник (у співавторстві). – К.: 
Ніка-Центр, 2016. – 195 с.
12)Барви перекладу (нотатки до лекційного курсу) 
Підручник (у співавторстві). – К.: Ніка-Центр, 2017. – 
139 с.

358268 Климук Тарас 
Миколайович

Викладач, 
Основне місце 
роботи

Інститут 
міжнародних 

відносин

24 Мова 
спеціальності / 
Language of the 
Specialty 

Мовна кваліфікація: рівень володіння іноземною 
(англійською, німецькою) мовою підтверджує 
диплом спеціаліста (ЛО ВЕ№ 000688 від 13 червня 
1996 року).     Климук Т.М. брав участь в 
міжнародних науково-практичних конференціях, 
присвячених тематиці іноземної мови для 
спеціальних цілей:
1) ХІ міжнародна науково-практична конференція 
«Актуальні проблеми іноземної мови  професійного 
спрямування» 5 квітня  2013 року ІМВ м. Київ, 
Україна. У співавторстві видрукував тези: О. Гон, В. 
Морозов, Т. Климук. Політематичний 
мультимедійний аспект усного перекладу // ХІ 
Міжнародна науково-методична конференція 
«Актуальні проблеми іноземної мови професійного 
спрямування»
2) науково-практична конференція «Гнучка модель 
навчання іноземної мови: проблеми, тенденції, 
перспективи» до 70-річного ювілею ІМВ (17.10.2014)
3) науково-практична конференція «Актуальні 
проблеми іноземної мови професійного 
спрямування». Підготовлені тези у співавторстві: 
«Тематичні блоки в електонному посібнику з 
перекладу» / Гон О. М., Климук Т.М.  // Збірник тез 
наукових доповідей /
Климук Т.М. з 2011 по 2014 роки був заступником 
директора Інституту міжнародних відносин з 
навчально-виховної роботи. З 2014 року – 
координатор виховної роботи ІМВ.

358523 Тропін Захар 
Володимирович

доцент, Основне 
місце роботи

Інститут 
міжнародних 

відносин

Диплом 
бакалавра, 

Чернігівський 
державний 

інститут 
економіки і 

управління, рік 
закінчення: 

2012, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
бакалавра, 
Київський 

національний 
університет 
імені Тараса 

Шевченка, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

030401 
Міжнародні 
відносини, 

Диплом 
спеціаліста, 

Чернігівський 
державний 

інститут 
економіки і 

управління, рік 
закінчення: 

2013, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
магістра, 
Київський 

національний 
університет 
імені Тараса 

Шевченка, рік 
закінчення: 

2006, 
спеціальність: 

030402 
Мiжнародне 

право, Диплом 
кандидата наук 

ДK 050304, 
виданий 

28.04.2009, 
Атестат доцента 

12ДЦ 035292, 
виданий 

31.05.2013

14 Міжнародне 
публічне право 
(основи теорії) / 
Public 
International Law 
(Basics of the 
Theory)

Тропін З.В. має наукові публікації з тематики 
міжнародного права, зокрема:
1)  Тропін З.В. До поняття мирних засобів вирішення 
міжнародних спорів. / З. В. Тропін // Український 
часопис міжнародного права. – 2017. – № 1. – С. 16-
21.
2) Zakhar V. Tropin Problem issues of settlement of 
international disputes under the Ukraine–European 
Union Association Agreement / Zakhar V. Tropin // 
European Journal of Law and Political Sciences. – 2017. – 
No3. – P. 35-38.
3) Тропін З. В. Практика міжнародних інвестиційних 
арбітражі щодо реалізації окремих положень 
Договору до енергетичної хартії / З. В. Тропiн // 
Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник 
наукових праць. – К. : Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка, Інститут 
міжнародних відносин, 2018. – Випуск 136. – С. 48–
59.
     Тропін З.В. брав участь в міжнародних науково-
практичних конференціях, присвячених тематиці 
міжнародного права, зокрема:
1) Міжн. наук.-практ. конф. «European Studies in 
Poland: experience for Ukraine» (Warsaw, Poland, 28 
November – 1 December 2018). Доповідь на тему 
«Cooperation of European Union and Ukraine on 
protection of international interests: legal dimension». 
2) Second International Conference «Second 
International Conference» (Odessa, Ukraine, 24-25 
October 2019). Доповідь на тему “Institutions of 
international criminal law in post conflict settlement in 
context of general development of peaceful means of 
settlement of international disputes”. 
3) Міжн. наук.-практ. конф. «Міжнародно-правове 
регулювання використання повітряного та 
космічного простору в сучасних умовах» (м. Київ, 18 
грудня 2019 року). Доповідь на тему: «Застосування 
мирних засобів вирішення міжнародних спорів у 
справі МН17: міжнародно-правові наслідки для 
України». 
     Тропін З.В. популяризує наукові здобутки з 
тематики міжнародного права, зокрема 
неодноразово виступав на телебаченні (прик. 
https://youtu.be/JgUJPR_yfp0) та надавав коментарі 
засобам масової інформації з актуальних питань 
міжнародного права (прик. Чи вплине розслідування 
збиття літака МАУ над Іраном на судовий процес по 
МН17 – аналіз правників - 
https://www.radiosvoboda.org/a/
zbyttya-boihg-iran-donbas-rosiya-ukraina
/30378327.html?fbclid=IwAR1iow1Qkz__
FEhtusl70OxGSaNFOqKGTIiaUj-0pAt_
9DlPhCfhKyHBtwY), а також виступав в рамках 
правозахисного марафону "Права людини: право на 
захист", проведеного під егідою Національної 
асоціації адвокатів України, на тему «Захист прав 
людини під час збройних конфліктів: досвід України 
в міжнародних судових установах», м. Київ 9 грудня 
2019 року.
       Тропін З.В. приймає активну участь в організації 
та тренуванні команд до змагань з моделювання 
судових слухань, зокрема виступав експертом ІІ 
Національних судових дебатів з права СОТ, Київ, 17-
18 травня 2019 р., тренером команди Інституту 
міжнародних відносин до 8 Модельного суду з 
міжнародного повітряного права.

357913 Святун Олена 
Володимирівна

доцент, Основне 
місце роботи

Інститут 
міжнародних 

відносин

Диплом 
бакалавра, 
Київський 

національний 
університет 
імені Тараса 

12 Порівняльне 
конституційне 
право / 
Comparative 
Constitutional 
Law

Святун О.В. має наукові публікації з тематики курсів, 
що викладаються нею:
1. Вибори до Європейського парламенту в держава-
членах ЄС: порівняльно-правовий аспект. / О.Святун. 
// Сучасні проблеми порівняльного правознавства : 
зб. наук. праць / за ред. Ю.С. Шемшученка, Я.В. 



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

Лазура; упор.: О.В. Кресін, М.В. Савчин. – Ужгород – 
Київ : Вид-во «Говерла», 2015. – С. 186 – 188.
2. Правовий статус європейських політичних партій: 
порівняльно-правовий аспект / О.Святун. // 
Порівняльне правознавство: сучасний стан і 
перспективи розвитку: Зб. наук. пр. Львів: 
Львівський університет внутрішніх справ, 2012. С. 
247-250.
2. Protection of Human Rights in the European Union. / 
Viktor Muraviov, Olena Sviatun. // The Convergence of 
the Fundamental Rights Protection in Europe. / Arnold, 
Rainer (Ed.) - Springer, Dordrecht: Heidelberg, New 
York, London, 2013, p. 185 – 197.
    Святун О.В. брала участь в міжнародних науково-
практичних конференціях, присвячених тематиці 
порівняльного правознавства, зокрема:
1. Міжнародна наукова конференція «Сучасні 
проблеми порівняльного правознавства», м. 
Ужгород, 6-8 травня 2015 р.
2. ІV міжнародна наукова конференція 
«Компаративістські читання», Львів, 27 – 29 квітня 
2012 р. 
3. Міжнародна наукова конференція «Теоретичні та 
практичні проблеми забезпечення сталого розвитку 
держави і права». Національний університет 
«Одеська юридична академія», Одеса, 30 листопада 
2012 р. Тези опубліковано. 
4. ІІІ міжнародна наукова конференція 
«Компаративістські читання», Львів, 29 – 30 квітня 
2011 р. Тези опубліковано.
5. ІІ міжнародний симпозіум «Дні порівняльного 
правознавства», ІІ Наукова конференція 
«Компаративістські читання»  м. Яремче, 22-25 
квітня 2010 р.
6. International Conference “Universal and Regional 
Dimension of the Protection of Human Rights. New 
Challenges- New Solutions” 22-23 April 2013, Sejm RP 
(Polish Parliament), Warsaw, Poland (Міжнародна 
конференція «Універсальні та регіональні виміри 
захисту прав людини. Нові виклики – Нові 
вирішення», Варшава, 22 – 23 квітня 2013 р.). Тези 
опубліковано.
7. Міжнародна науково-практична конференція 
««Європеїзація» правопорядків третіх країн – 
імплементація Угоди про асоціацію між Україною та 
Європейським Союзом» , що відбулася 6 квітня 2017 
р. в Інституті міжнародних відносин КНУ ім. Тараса 
Шевченка.
Святун О.В. є організатором та співорганізатором 
наукових заходів, на які запрошуються здобувачі 
вищої освіти, зокрема: 
Міжнародна науково-практична конференція 
««Європеїзація» правопорядків третіх країн –
імплементація Угоди про асоціацію між Україною та 
Європейським Союзом» , що відбулася 6 квітня 2017 
р. в Інституті міжнародних відносин КНУ ім. Тараса 
Шевченка. м. Київ.
Святун О.В. працювала в Секретаріаті 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини.

358266 Музичук Оксана 
Іванівна

Викладач, 
Основне місце 
роботи

Інститут 
міжнародних 

відносин

25 Мова 
спеціальності / 
Language of the 
Specialty 

Київський державний університет ім.Т.Г.Шевченка, 
1995 р., спеціальність «Романо-германські мови і 
літератури», кваліфікація - філолог, викладач 
англійської і німецької мов і зарубіжної 
літератури.Музичук О.І. має наукові публікації:
1. Навчальний посібник для студентів І-ІІ курсів 
"Vocabulary and Grammar Tests" з відповідями. 
Частина І-ІІ. ІМВ. 2019, 300 с. (у співавторстві). 
2. Навчальні завдання для студентів І-ІІ курсів на 
суспільно-політичну тематику (на матеріалі 
публікацій журналу "The Economist". ІМВ. 2019, 55 с. 
(у співавторстві).
3. Відповіді до посібника "Vocabulary and Grammar 
Tests" для студентів І-ІІ курсів. ІМВ, 2019, 60 с. (у 
співавторстві).
4. Навчальні завдання для студентів І-ІІ курсів на 
суспільно-політичну тематику (на матеріалі 
публікацій із журналу "The Economist". ІМВ, 2018, 20 
с. (у співавторстві).
5. Посібник "Vocabulary and Grammar Tests". Part I 
для студентів І-ІІ курсу. ІМВ, 2018, 108 с. (у 
співавторстві).
6. Навчальні завдання для студентів І та ІІ курсу 
"Vocabulary and Grammar Tests". ІМВ, 2018, 149 с. (у 
співавторстві).
7. Навчальні завдання з англійської мови для 
студентів І-ІІ курсу "Renewable Energy". ІМВ, 2017 (у 
співавторстві).
8. Навчальні завдання з англійської мови для 
студентів І-ІІ курсів для роботи на заняттях з 
розмовних тем за темою Olympic Games. Sports. ІМВ, 
2017 (у співавторстві).
9. Навчальні завдання з англійської мови “Refugee 
Crisis”. ІМВ, 2016, 14 с. (у співавторстві).

358908 Бенедик Яна 
Степанівна

асистент, 
Сумісництво

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

3 Право 
Європейського 
Союзу / 
European Union 
Law

Мовна кваліфікація: рівень володіння іноземною 
(англійською) мовою підтверджує сертифікат 
Cambridge ESOL (рівень C1) № A978034 від 17 липня 
2019 р.Бенедик Я. С. має наукові публікації з 
тематики права Європейського Союзу, зокрема:
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 Порівняльно-аналітичне право”. – 2017. - № 
4. – С. 315-319.
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. 78-88.
Бенедик Я. С. брала участь у міжнародній науково-
практичній конференції «Еволюція Європейського 
Союзу: основні виклики сучасності та перспективи» 
(м. Київ, 3 грудня 2019 року). Тези опубліковано.
Бенедик Я. С. була співорганізатором круглого столу 
«Права людини: здобутки, проблеми та 
перспективи», м. Київ, 5 грудня 2019 року.

183810 Смирнова Ксенія 
Володимирівна

доцент 0 Право 
Європейського 
Союзу / 
European Union 
Law

Професор кафедри порівняльного і європейського 
права Інституту міжнародних відносин КНУ; стаж 
науково-педагогічної роботи 18 років;Науковий 
ступінь: доктор юридичних наук, спеціальність 
12.00.11 – міжнародне право (ДД №005096 від 
15.12.2015). 
Вчене звання: професор, кафедра порівняльного і 
європейського  права (АП №000752 від 05.03.2019, 
рішення Вченої ради від 3 грудня 2018 р., протокол 
№7).
Наукове стажування: 
У листопаді 2017 р. 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.).
У червні 2017 р. отримала Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації в Інституті післядипломної освіти за 
професійною програмою «Діяльність ВНЗ в умовах 
єдиного європейського освітнього простору» (всього 
108 год.), свідоцтво №KU02070944/000305-17 від 9 
червня 2017 р.
Протягом навчального року 2017/2018 читала лекції 
та практичні заняття (всього 60 годин) з дисципліни 
«Право конкуренції та міжнародна торгівля» в 
Зеленогурському Університеті (Республіка Польща) 
на факультеті Права та Адміністрації, що 
підтверджується відповідним сертифікатом, 
виданим 27 червня 2018 р.
Мовна кваліфікація: рівень володіння іноземною 
(англійською) мовою підтверджує диплом про 
базову вищу освіту за напрямом підготовки 
«Міжнародні відносини», кваліфікація «Бакалавр» з 
міжнародних відносин, перекладач з англійської 
мови (КВ № 16960234 від 25 червня 2001 року) та 
дипломом про повну вищу освіту за спеціальністю 
«Міжнародне право» із отриманою кваліфікацією 
перекладач з англійської мови (КВ №19613416 від 
20 червня 2002 р.).Смирнова К.В. має більше 80 
наукових публікацій, присвячених європейському 
праву, зокрема:
1.Smyrnova K., Letunovskay I. EU-Ukraine Association 
Agreement: legal terminology and implementation 
challenges // Evropský politický a právní diskurz. – 2016. 
– Vol.3. – Issue 6  – P. 75-80. 
2.Смирнова К.В. Джерела права Європейського 
Союзу: новітні тенденції розвитку // Право України. 
2017. - №6. – С. 90-97.
3.Kseniia Smyrnova, Anton Korynevych, Yaroslav 
Kostyuchenko, Іryna Berezovska, Alla Fedorova Рaths of 
legal perspective of the soft law concept within 
international and European Union law // Herald National 
Academy of Managerial Staff of Culture and Arts. 2018. 
№2(2), Р.201-206 (WoS)
4.Смирнова К.В. Екстериторіальна дія права 
Європейського Союзу: досвід для України // Право 
України. – 2014. - №4. – С.153-159.
5.Смирнова К.В. Феномен міжнародно-правового 
регулювання державної допомоги на прикладі права 
СОТ та права Європейського Союзу // Український 
часопис міжнародного права. – 2018. - №2. – С.29-35 
6.Smyrnova K. (Yakovyuk I., TragnyukL., 
DonetsA.,Shestopal S.) The issue of the International 
Legal Personality of Sub-National Units of the EU 
Member States (a case of German Sub-Federal Units) // 
The Turkish Online Journal of Design, Art and 
Communication (TOJDAC). -  March 2018 Special Edition 
DOI: 10.7456/1080MSE (WoS)
7.Смирнова К., Святун О., Федорова А. Розвиток 
науки європейського права в Інституті міжнародних 
відносин Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка // Український часопис 
міжнародного права. – 2018. - №3. – С. 16-29.
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 Науково-експертної ради 
Антимонопольного комітету України 
З 2019: керівник науково-експертного Центру 
порівняльного і європейського права Інституту 
міжнародних відносин Київського національного 
університету ім.Т.Шевченка

    Смирнова К.В. брала участь в міжнародних 
науково-практичних конференціях, присвячених 
тематиці міжнародного права, порівняльного 
правознавства, зокрема:
1.  Інформаційний захід комітету з питань права 
Німецько-української промислово-торговельної 
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.
2. 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.
3. 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.
4. 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 науково-практична 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 офіціним 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. 
(Міжнародно-правовий 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.   
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1999, 
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030402 
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ДK 018557, 
виданий 

21.05.2003, 
Атестат доцента 

12ДЦ 026294, 
виданий 

20.01.2011

21 Міжнародне 
публічне право 
(основні галузі 
та інститути) / 
Public 
International Law 
(Main Branches 
and Institutes)

Гнатовський М.М. має наукові публікації з тематики 
основних галузей та інститутів міжнародного 
публічного права, зокрема:
1) Міжнародне публічне право : підручник : у 2 т. / 
[В. В. Мицик, М. В. Буроменський, О. В. Буткевич та 
ін.] ; за ред. В. В. Мицика. – Харків : Право, 2019. Т. 1 
: Основи теорії. – 2019. – 416 с. – Розділ 17 
«Міжнародне правосуддя», підрозділи 17.4–17.6, с. 
379–387.
2) Gnatovskyy M. Litigating War: Ukraine’s Quest for 
Justice at the “World Court” // UA: Ukraine Analytica. 
Issue 2 (12), 2018. – P. 20¬26.
3) Gnatovskyy M., Ioffe Y. Twenty Years of the ECHR in 
Ukraine // European Journal of International Law: EJIL: 
Talk! [Electronic resource]. September 18, 2017. – URL: 
https://www.ejiltalk.org/twenty-years-of-the-echr-in-
ukraine/
4) Gnatovskyy M. Civilians in armed conflicts: the 
jurisprudence of the European Court of Human Rights // 
Civilians in contemporary armed conflicts. – 
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2017 
(англійською мовою з перекладами польською та 
українською);
5) Gnatovskyy M. International law-based monitoring of 
places of deprivation of liberty in Europe: some general 
observations // e-legal, Revue de droit et de 
criminologie de l’Université libre de Bruxelles, Volume 
n°2, avril 2019. URL: http://e-legal.ulb.be/volume-
n02/le-controle-des-lieux-de-privation-de-liberte-onu-
conseil-de-l-europe-et-belgique-le-cas-des-
prisons/international-law-based-monitoring-of-places-of-
deprivation-of-liberty-in-europe-some-general-
observations (англійською мовою).
Гнатовський М.М. має наукові публікації з тематики 
права міжнародних договорів, зокрема:
1) Гнатовський М.М. Позитивні зобов’язання за ЄКПЛ 
та “позитивна комплементарність” за Римським 
статутом: можливості взаємодії // Національна 
безпека і оборона. – № 5-6 (163-164), 2016. – С. 71-
75;
2) Моісеєва А.Ю., Гнатовський М.М. Проблема 
доведення суб’єктивної частини злочину, 
передбаченої Конвенцією про заборону 
фінансування тероризму 1999 року // Український 
часопис міжнародного права. №3/2017. – С. 43-49;
3) Гнатовський М.М. Застосування мiжнародного 
гуманiтарного права органами Мiжамериканської 
системи захисту прав людини: новiтня практика // 
Вісник Південного регіонального центру 
Національної академії правових наук України. – 
№ 12/2017. – Одеса, 2017. С. 124-130;
4) Gnatovskyy M., Ioffe Y. Twenty Years of the ECHR in 
Ukraine // European Journal of International Law: EJIL: 
Talk! [Electronic resource]. September 18, 2017. – URL: 
https://www.ejiltalk.org/twenty-years-of-the-echr-in-
ukraine.
Гнатовський М.М. брав участь в міжнародних 
науково-практичних конференціях, присвячених 
тематиці основних галузей та інститутів 
міжнародного публічного права, зокрема:
1) спільний публічний семінар Європейського суду з 
прав людини та Міжамериканського суду з прав 
людини на тему: «Оптимізація методології 
вирішення спорів про широкомасштабні порушення 
прав людини» (Joint Public Seminar of the European 
Court of Human Rights and Inter-American Court of 



Human Rights: Optimization of a Methodology in 
Adjudicating Large-Scale Human Rights Violations), м. 
Страсбург, Європейський суд з прав людини, 9 
листопада 2018 р., виступ на тему: «Особливості 
злочину примусового зникнення: засоби 
дослідження фактів та тягар доведення»;
2) тематичні дебати високого рівня на тему: 
«Ефективні розслідування відповідно до статей 2 та 
3 Європейської конвенції з прав людини», м. 
Страсбург, Комітет Міністрів Ради Європи, 12 
березня 2019 р., доповідь на тему: «Ефективні 
розслідування за статтею 3 Європейської конвенції з 
прав людини: стандарти та практика Європейського 
комітету із запобігання катуванням».
3) міжнародна конференція «Третій поліфонічний 
день міжнародного правосуддя», м. Гаага, Гаазький 
університет прикладних наук, 5 червня 2019 р., 
доповідь на тему: «Проблеми з імплементацією 
Женевських конвенцій з міжнародного 
гуманітарного права 1949 р. на національному рівні, 
що залишаються у рік їхнього сімдесятиріччя»;
4) міжнародна науково-практична конференція 
«Каскад міжнародного кримінального правосуддя: 
від Міжнародного кримінального суду до 
національних судів і назад», м. Київ, Національний 
університет «Києво-Могилянська академія», 17–18 
травня 2019 р., доповідь (англійською мовою) на 
тему: «Принцип комплементарності та його 
(не)розуміння в Україні (2001–2019 рр.)»;
5) міжнародна науково-практична конференція 
“Відповідальність за найтяжчі злочини: можливості 
Міжнародного кримінального суду та інших 
механізмів для України”, м. Київ, 10-11 червня 2019 
р., доповідь (англійською мовою) на тему: 
«Ратифікація Римського статуту Міжнародного 
кримінального суду: український сценарій для 
позитивної комплементарності». 
Гнатовський М.М. входив до (був членом) 
організаційного комітету таких науково-практичних 
конференцій та круглих столів:
1) круглий стіл «Проблеми імплементації 
міжнародних і регіональних стандартів захисту 
тварин в національне законодавство», що відбувся 7 
квітня 2017 року в місті Києві (Інститут міжнародних 
відносин Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка);
2) міжнародна науково-практична конференція 
“Розвиток науки і практики міжнародного права”, 
присвячена 25-річчю УАМП, що відбулася 25 червня 
2018 року в місті Києві (Інститут міжнародних 
відносин Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка);
3) міжнародна науково-практична конференція 
«Деокупація і реінтеграція інформаційного простору 
Криму: міжнародно-правові та медіакомунікативні 
інструменти», що відбулася 18 квітня 2019 року в 
місті Києві (Інститут міжнародних відносин 
Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка);
4) міжнародна науково-практична конференція 
«Виконання Україною зобов’язань з охорони 
довкілля крізь призму Угоди про асоціацію з 
Європейським Союзом», що відбулася 18 квітня 2019 
року в місті Києві (Інститут міжнародних відносин 
Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка).
Гнатовський М.М. був науковим керівником 
кандидатських дисертацій Доді Коріни Валеріївни на 
тему «Розвиток міжнародно-правових норм, що 
стосуються збройних конфліктів неміжнародного 
характеру» (захист відбувся у лютому 2011 року) та 
Фастовець Анни Сергіївни на тему: «Сутність та 
особливості преюдиціального провадження Суду 
ЄС» (захист відбувся у жовтні 2016 року), що 
безпосередньо належать до теми основних галузей 
та інститутів міжнародного публічного права.
Гнатовський М.М. неодноразово виступав офіційним 
опонентом на захистах дисертацій з тематики 
основних галузей та інститутів міжнародного 
публічного права, наприклад: 
1) Аносової Юлії Вікторівни на тему «Юрисдикція 
міжнародних судових органів щодо злочину 
геноциду», подану на здобуття наукового ступеня 
кандидата юридичних наук за спеціальністю 
12.00.11 – міжнародне право (27.12.2018);
2) Водяннікова Олександра Юрійовича на тему 
«Принцип податкової недискримінації в праві СОТ та 
ЄС: порівняльний аналіз», подану на здобуття 
наукового ступеня кандидата юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.11 – міжнародне право 
(17.06.2016).
Гнатовський М.М. є тренером студентських команд, 
що беруть участь в мут-кортах з міжнародного 
публічного права, міжнародного гуманітарного 
права та міжнародного кримінального права.
Гнатовський М.М. здійснює наукове консультування 
організації Democracy Reporting International в 
Україні з питань права міжнародних договорів та 
міжнародного публічного права.
Гнатовський М.М. входить до редакційних колегій 
наукових видань, присвячених питанням 
міжнародного публічного права та права 
міжнародних договорів: «Belarusian Yearbook of 
International Law» («Білоруський щорічник 
міжнародного права», Мінськ, Республіка Білорусь), 
«Studii Juridice Universitare» («Університетські 
юридичні студії», Кишинів, Республіка Молдова), 
«Український часопис міжнародного права», 
«Ukrainian Yearbook of International Law» 
(«Український щорічник міжнародного права»). 
Гнатовський М.М. є президентом Європейського 
комітету із запобігання катуванням, нелюдському 
або такому, що принижує гідність, поводженню або 
покаранню (з 2015 року) – органу, який доповнює 
роботу Європейського суду з прав людини, 
спрямовану на забезпечення дотримання статті 3 
Європейської конвенції з прав людини. Він також є 
першим віце-президентом Української асоціації 
міжнародного права та регулярно виступає у 
засобах масової інформації з тематики 
міжнародного права (приклади виступів на 
телебаченні, що розміщені в Інтернеті: 
https://www.youtube.com/watch?v=-DUxY5Zd65c 
(телеканал Real Life), https://www.youtube.com/watch?
v=6yIh6N0OOzA (телеканал Еспресо), 
https://www.youtube.com/watch?v=0nUDP3L--xY 
(Громадське телебачення); приклади виступів на 
радіо: https://hromadske.radio/publications/yaki-
naslidky-mozhut-chekaty-na-rosiyu-cherez-uv-
yaznennya-ukrayinskyh-moryakiv-poyasnyuyut-yurysty-



mizhnarodnyky (Громадське радіо), 
https://hromadske.radio/publications/ce-mozhe-
zaynyaty-roky-a-to-y-desyatylittya-gnatovskyy-pro-
prytyagnennya-do-vidpovidalnosti-vynnyh-u-spravi-
mh17 (Громадське радіо)).
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Мовна кваліфікація: рівень володіння іноземною 
(англійською) мовою відповідно до 
Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти 
(на рівні не нижче В2) з англійської мови 
підтверджується сертифікатом IELTS Academic від 
10.09.2015 р. та сертифікатом Cambridge English 
Level 1 Certificate  in ESOL International (Legal English) 
– International Legal English Certificate від 06.05.2016 
р.
У 2018 році отримав свідоцтво про право на заняття 
адвокатською діяльністю №21/1785 від 08.12.2018 
р.Лазаренко М.М. має наукові публікації з тематики 
міжнародного приватного права, зокрема:
1)  Лазаренко М. М. Співвідношення засобів, способів 
та форм захисту майнових прав іноземного 
інвестора у міжнародному приватному праві. 
[Електронний ресурс] / Микола Миколайович 
Лазаренко // електронне наукове фахове видання 
«Порівняльно-аналітичне право».  2017. №6. - Режим 
доступу до ресурсу: 
http://www.pap.in.ua/6_2017/32.pdf.
2) Лазаренко М.М. До питання систематизації 
міжнародного приватного права в Україні та 
іноземних державах. Нариси з міжнародного 
приватного права. 2019. Вип. 5. С. 91 – 101;
     У грудні 2018 р. М.М. Лазаренко захистив 
дисертацію на здобуття наукового ступеня 
кандидата юридичних наук. Тема дисертації: 
«Захист майнових прав іноземного інвестора в 
міжнародному приватному праві». В дисертації було 
розглянуто ряд питань, які прямо чи побічно 
стосуються різних аспектів сфери міжнародного 
приватного права. 
     Лазаренко М.М. брав участь у міжнародних 
науково-практичних конференціях, присвячених 
тематиці міжнародного приватного права, зокрема:
1) Лазаренко М.М. Захист майнових прав іноземного 
інвестора як об’єкт науки міжнародного приватного 
права / М. М. Лазаренко // Збірник тез наукових 
доповідей ХIІІ Міжнародної науково-практичної 
конференції [«Правове життя: сучасний стан та 
перспективи розвитку»] (Луцьк, 31 березня – 1 
квітня 2017 р.). – Л.: Східноєвропейський 
національний університет імені Лесі Українки. – 
2017. - С. 148 – 150
2) Лазаренко М.М. До питання розмежування 
захисту майнових прав іноземного інвестора як 
предмету міжнародно-приватноправового 
дослідження з предметом інших правових наук. / М. 
М. Лазаренко // Збірник тез наукових доповідей 
Міжнародної науково-практичної конференції 
студентів, аспірантів і молодих вчених [«Актуальні 
проблеми міжнародних відносин»] (Київ, 19 жовтня 
2017 р.). – К.: Міністерство освіти і науки України, 
Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса 
Шевченка. – 2017. -  С. 145 – 146.
3) Лазаренко М.М. Проблемні питання колізійного 
регулювання захисту майнових прав іноземного 
інвестора в Україні. / М. М. Лазаренко // Матеріали 
науково-практичної конференції [«Шевченківська 
весна»] (Київ, 29 березня 2018 р.). - К.: Інститут 
міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка. – 
2017. – с.64 – 67.  
     Лазаренко М.М. є організатором та 
співорганізатором наукових заходів, на які 
запрошуються здобувачі вищої освіти, зокрема: 
1) Був членом організаційного комітету конференції 
в якості відповідального секретаря, мав виступ з 
доповіддю на науково-практичній конференції 
«Міжнародне приватне право: актуальні проблеми 
та перспективи розвитку» (присвяченої 25-ій річниці 
створення кафедри міжнародного приватного права 
ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка), 21 грудня 2017 
року, м. Київ; 
2) Був керівником секції “Міжнародне приватне 
право” на міжнародній науково-практичній 
конференції студентів, аспірантів та молодих вчених 
“Шевченківська весна”, 26 березня 2019 року, м. 
Київ;
3) Був членом організаційного комітету конференції 
в якості відповідального секретаря, мав виступ з 
доповіддю на науково-практичній конференції 
«Міжнародне приватне право: актуальні проблеми 
та перспективи розвитку», 05 грудня 2019 року, м. 
Київ. 
У 2019 році взяв активну участь в організації та 
роботі практичного англомовного курсу, що 
проводився міжнародною юридичною фірмою DLA 
Piper спільно з ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка на 
тему Professional Responsibility and Ethics in the Global 
Legal Market, в якому правниками із США, Англії та 
Франції розкривалися питання етики в роботі 
юриста, в тому числі при супроводженні 
транскордонних судових процесів в комерційних та 
цивільних справах.
Лазаренко М.М. здійснює практичну діяльність в 
галузі права як адвокат, є членом Національної 
асоціації адвокатів України (Рада адвокатів м. Києва) 
та входить до складу комітету з питань юридичної 
освіти НААУ.
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Мовна кваліфікація: рівень володіння іноземною 
(англійською) мовою підтверджує Сертифікат про 
складання кваліфікаційного іспиту з англійської 
мови за Програмою додаткової (до вищої) освіти 
іноземної мови для наукових і професійних цілей, що 
вважається достатнім для здійснення навчання 
студентів фахових дисциплін англійською мовою 
(Сертифікат № 12 від 04.07.2012 р.), виданий 
Інститутом міжнародних відносин КНУ імені Тараса 
Шевченка.Святун О.В. має наукові публікації з 
тематики курсів, що викладаються нею:
1. Вибори до Європейського парламенту в держава-
членах ЄС: порівняльно-правовий аспект. / О.Святун. 
// Сучасні проблеми порівняльного правознавства : 
зб. наук. праць / за ред. Ю.С. Шемшученка, Я.В. 
Лазура; упор.: О.В. Кресін, М.В. Савчин. – Ужгород – 
Київ : Вид-во «Говерла», 2015. – С. 186 – 188.
2. Правовий статус європейських політичних партій: 
порівняльно-правовий аспект / О.Святун. // 
Порівняльне правознавство: сучасний стан і 
перспективи розвитку: Зб. наук. пр. Львів: 
Львівський університет внутрішніх справ, 2012. С. 
247-250.
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2. Protection of Human Rights in the European Union. / 
Viktor Muraviov, Olena Sviatun. // The Convergence of 
the Fundamental Rights Protection in Europe. / Arnold, 
Rainer (Ed.) - Springer, Dordrecht: Heidelberg, New 
York, London, 2013, p. 185 – 197.
    Святун О.В. брала участь в міжнародних науково-
практичних конференціях, присвячених тематиці 
порівняльного правознавства, зокрема:
1. Міжнародна наукова конференція «Сучасні 
проблеми порівняльного правознавства», м. 
Ужгород, 6-8 травня 2015 р.
2. ІV міжнародна наукова конференція 
«Компаративістські читання», Львів, 27 – 29 квітня 
2012 р. 
3. Міжнародна наукова конференція «Теоретичні та 
практичні проблеми забезпечення сталого розвитку 
держави і права». Національний університет 
«Одеська юридична академія», Одеса, 30 листопада 
2012 р. Тези опубліковано. 
4. ІІІ міжнародна наукова конференція 
«Компаративістські читання», Львів, 29 – 30 квітня 
2011 р. Тези опубліковано.
5. ІІ міжнародний симпозіум «Дні порівняльного 
правознавства», ІІ Наукова конференція 
«Компаративістські читання»  м. Яремче, 22-25 
квітня 2010 р.
6. International Conference “Universal and Regional 
Dimension of the Protection of Human Rights. New 
Challenges- New Solutions” 22-23 April 2013, Sejm RP 
(Polish Parliament), Warsaw, Poland (Міжнародна 
конференція «Універсальні та регіональні виміри 
захисту прав людини. Нові виклики – Нові 
вирішення», Варшава, 22 – 23 квітня 2013 р.). Тези 
опубліковано.
7. Міжнародна науково-практична конференція 
««Європеїзація» правопорядків третіх країн – 
імплементація Угоди про асоціацію між Україною та 
Європейським Союзом» , що відбулася 6 квітня 2017 
р. в Інституті міжнародних відносин КНУ ім. Тараса 
Шевченка.
Святун О.В. є організатором та співорганізатором 
наукових заходів, на які запрошуються здобувачі 
вищої освіти, зокрема: 
Міжнародна науково-практична конференція 
««Європеїзація» правопорядків третіх країн –
імплементація Угоди про асоціацію між Україною та 
Європейським Союзом» , що відбулася 6 квітня 2017 
р. в Інституті міжнародних відносин КНУ ім. Тараса 
Шевченка. м. Київ.
Святун О.В. працювала в Секретаріаті 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини.

346681 Дерба Світлана 
Миколаївна

доцент 0 Українська мова 
/ Ukrainian 
Language

Доцент кафедри української та російської мов як 
іноземних Інституту філології КНУ; стаж науково-
педагогічної роботи 15 років;Науковий ступінь: 
кандидат філологічних наук, спеціальність 10.02.01 
– українська мова (ДК №047283 від 2.07.2008). 
Вчене звання: доцент кафедри української та 
російської мов як іноземних (12ДЦ №039233 від 
26.10.2014).
Наукове стажування: 1. У І півріччі 2013/2014 навч. 
року на підготовчому факультеті КНУ ім. Т. 
Шевченка. 2. International internship “Innovations in 
education and science” in the Scientific direction of 
InterIntel D.O.O.  (21.02.20-6.03.2020, 60 hours, 
Slovenia).
Мовна кваліфікація: рівень володіння іноземною 
(англійською) мовою підтверджує диплом про 
базову вищу освіту за напрямом підготовки 
«Українська мова та література», кваліфікація 
«Магістр» філології (КВ № 25652741 від 30 червня 
2004 року). А також свідоцтво про закінчення І 
Київських державних дворічних курсів іноземних 
мов (англійської) з оцінкою «відмінно» (№60056 від 
16.01.1998)Дерба С. М. має навчальні посібники з 
української мови для іноземних студентів: 
1. Науковий стиль мовлення: навчальний посібник з 
української мови для іноземних студентів / С. М. 
Дерба, В. О. Любчевська-Сокур; КНУ імені Т. 
Шевченка, Ін-т філології, Каф. укр. та рос. мов як 
іноз. – Київ: Фенікс, 2014. – 212 с. 
2. Українська мова: навчальний посібник для 
іноземців / С. М. Дерба, В. О. Любчевська-Сокур; КНУ 
імені Т. Шевченка, Ін-т філології, Каф. укр. та рос. 
мов як іноз. – Київ: Фенікс, 2017. – 116 с.
Дерба С. М.  має наукові публікації з тематики 
української мови як іноземної, зокрема:
1. Текст як основний засіб у процесі навчання 
української мови як іноземної // Наукові записки 
Національного університету «Острозька академія»: 
Серія «Філологія». Острог : Вид-во НаУОА, 2018. – 
Вип. 1(69). Ч. 1.  – С. 128 – 131. (Index Copernicus) 
2. Лингвострановедческие приемы преподавания 
украинского языка как иностранного // Filologicke 
vedomosti. Vedecky a prakticky casopis. – Vedecko 
vydavatelske xentrum “Sociosfera-CZ”, 2018. – № 1. – 
С. 33 – 37. (Indexed by Scientific Indexing Services 
(USA)).
3. Переклад на початковому етапі навчання 
української мови як іноземної // Іmperatives of civil 
society development in promoting national 
competitiveness: Proceedings of the 1st International 
Scientific and Practical Conference. Volume II, 
December 13–14, 2018. Batumi, Georgia: Publishing 
House “Kalmosani”, 2018. – Р. 249 – 250.
     Дерба С. М. брала участь в міжнародних науково-
практичних конференціях, присвячених філологічній 
тематиці, зокрема:
1. IІ Міжнародна науково-практична конференція 
«Прикладні лінгвістичні дослідження в умовах 
міжкультурної комунікації» (19 квітня 2018, м. 
Острог). Доповідь на тему: «Текст як основний засіб 
у процесі навчання української мови як іноземної». 
Стаття опублікована.
 2. І Міжнародна науково-практична конференція 
«Імперативи розвитку громадянського суспільства у 
забезпеченні національної 
конкурентоспроможності» (13-14 грудня 2018, м. 
Батумі (Грузія)). Доповідь на тему: «Переклад на 
початковому етапі навчання української мови як 
іноземної». Тези опубліковано.
 3. Міжнародний науково-практичний семінар 
«Інновації та традиції у мовній підготовці студентів» 
(6 грудня 2019, м. Харків). Доповідь на тему: 
«Формування української лексичної компетенції 
іноземних студентів-медиків». Тези опубліковано.

346681 Дерба Світлана доцент 0 Українська мова Науковий ступінь: кандидат філологічних наук, 



Миколаївна / Ukrainian 
Language

спеціальність 10.02.01 – українська мова (ДК 
№047283 від 2.07.2008). 
Вчене звання: доцент кафедри української та 
російської мов як іноземних (12ДЦ №039233 від 
26.10.2014).
Наукове стажування: 1. У І півріччі 2013/2014 навч. 
року на підготовчому факультеті КНУ ім. Т. 
Шевченка. 2. International internship “Innovations in 
education and science” in the Scientific direction of 
InterIntel D.O.O.  (21.02.20-6.03.2020, 60 hours, 
Slovenia).
Мовна кваліфікація: рівень володіння іноземною 
(англійською) мовою підтверджує диплом про 
базову вищу освіту за напрямом підготовки 
«Українська мова та література», кваліфікація 
«Магістр» філології (КВ № 25652741 від 30 червня 
2004 року). А також свідоцтво про закінчення І 
Київських державних дворічних курсів іноземних 
мов (англійської) з оцінкою «відмінно» (№60056 від 
16.01.1998).Дерба С. М. має навчальні посібники з 
української мови для іноземних студентів: 
1. Науковий стиль мовлення: навчальний посібник з 
української мови для іноземних студентів / С. М. 
Дерба, В. О. Любчевська-Сокур; КНУ імені Т. 
Шевченка, Ін-т філології, Каф. укр. та рос. мов як 
іноз. – Київ: Фенікс, 2014. – 212 с. 
2. Українська мова: навчальний посібник для 
іноземців / С. М. Дерба, В. О. Любчевська-Сокур; КНУ 
імені Т. Шевченка, Ін-т філології, Каф. укр. та рос. 
мов як іноз. – Київ: Фенікс, 2017. – 116 с.
Дерба С. М.  має наукові публікації з тематики 
української мови як іноземної, зокрема:
1. Текст як основний засіб у процесі навчання 
української мови як іноземної // Наукові записки 
Національного університету «Острозька академія»: 
Серія «Філологія». Острог : Вид-во НаУОА, 2018. – 
Вип. 1(69). Ч. 1.  – С. 128 – 131. (Index Copernicus) 
2. Лингвострановедческие приемы преподавания 
украинского языка как иностранного // Filologicke 
vedomosti. Vedecky a prakticky casopis. – Vedecko 
vydavatelske xentrum “Sociosfera-CZ”, 2018. – № 1. – 
С. 33 – 37. (Indexed by Scientific Indexing Services 
(USA)).
3. Переклад на початковому етапі навчання 
української мови як іноземної // Іmperatives of civil 
society development in promoting national 
competitiveness: Proceedings of the 1st International 
Scientific and Practical Conference. Volume II, 
December 13–14, 2018. Batumi, Georgia: Publishing 
House “Kalmosani”, 2018. – Р. 249 – 250.
     Дерба С. М. брала участь в міжнародних науково-
практичних конференціях, присвячених філологічній 
тематиці, зокрема:
1. IІ Міжнародна науково-практична конференція 
«Прикладні лінгвістичні дослідження в умовах 
міжкультурної комунікації» (19 квітня 2018, м. 
Острог). Доповідь на тему: «Текст як основний засіб 
у процесі навчання української мови як іноземної». 
Стаття опублікована.
 2. І Міжнародна науково-практична конференція 
«Імперативи розвитку громадянського суспільства у 
забезпеченні національної 
конкурентоспроможності» (13-14 грудня 2018, м. 
Батумі (Грузія)). Доповідь на тему: «Переклад на 
початковому етапі навчання української мови як 
іноземної». Тези опубліковано.
 3. Міжнародний науково-практичний семінар 
«Інновації та традиції у мовній підготовці студентів» 
(6 грудня 2019, м. Харків). Доповідь на тему: 
«Формування української лексичної компетенції 
іноземних студентів-медиків». Тези опубліковано.

52225 Буткевич Ольга 
Володимирівна

доцент 0 Міжнародне 
публічне право 
(основні галузі 
та інститути) / 
Public 
International Law 
(Main Branches 
and Institutes)

Професор кафедри міжнародного права Інституту 
міжнародних відносин КНУ; стаж науково-
педагогічної роботи 12 років;Науковий ступінь: 
доктор юридичних наук, спеціальність 12.00.11 – 
міжнародне право (ДД № 007579 , 8 липня 2009). 
Вчене звання: доцент, кафедра міжнародного права 
(12 ДЦ № 034308, 1 березня 2013).
Мовна кваліфікація: рівень володіння іноземною 
(англійською) мовою підтверджує диплом про вищу 
освіту: кваліфікація магістр міжнародного права, 
перекладач з англійської мови (КВ № 11633511, 23 
червня 1999).Буткевич О.В. має наукові публікації з 
тематики теорії міжнародного права, зокрема з 
тематики таких його галузей, як право міжнародних 
договорів, міжнародний захист прав людини, 
система права Європейського Союзу та Ради 
Європи, міжнародне гуманітарне право, міжнародне 
інституційне право, а також з проблематики таких 
інститутів, як міжнародна правосуб’єктність, статус 
території, населення в міжнародному праві тощо.
Загалом О.В. Буткевич є автором 4 одноосібних 
монографій, 12 монографій у співавторстві 1 
одноосібного підручника та 4 підручників у 
співавторстві та понад 100 наукових статей із даної 
проблематики.  
Під науковим керівництвом О.В.Буткевич захищено 
7 дисертацій 
на здобуття наукового ступеня кандидата 
юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 – 
міжнародне право та 1 дисертація 
на здобуття наукового ступеня доктора юридичних 
наук за спеціальністю 12.00.11 – міжнародне право
О.В. Буткевич є Віце-президентом ВГО «Українська 
асоціація міжнародного права» та Головним 
редактором фахового наукового видання 
«Український часопис міжнародного права». 

358558 Поєдинок Ольга 
Романівна

доцент, 
Сумісництво

Інститут 
міжнародних 

відносин

Диплом 
магістра, 
Київський 

національний 
університет 
імені Тараса 

Шевченка, рік 
закінчення: 

2007, 
спеціальність: 

030402 
Мiжнародне 

право, Диплом 
кандидата наук 

ДK 056993, 
виданий 

10.03.2010

8 Вступ до 
спеціальності 
"Міжнародне 
право" / 
Introduction to 
International Law 
Specialty

Поєдинок О.Р має наукові публікації з тематики 
вступу до спеціальності «Міжнародне право» та 
теорії міжнародного права, зокрема:
1)  Поєдинок О. Р. П’ята Республіка та розвиток 
міжнародно-правової системи / О. Р. Поєдинок, М. М. 
Гнатовський // Французька модель державності: 
політичний, економічний, соціальний і правовий 
аспекти : монографія / відповід. ред.: Н. О. 
Татаренко, С. С. Троян, О. І. Шаповалова. – К. : 
Дипломатична академія України при МЗС України, 
2015. – С. 406–418.
2) Поєдинок О. Р. Фрагментація міжнародного 
права: наукова конструкція чи реальне явище? / О. 
Р. Поєдинок // Український часопис міжнародного 
права. – 2013. – № 4. – С. 22–29.
3) Поєдинок О. Р. Універсалізм і партикуляризм у 
сучасній науці міжнародного права / О. Р. Поєдинок 
// Актуальні проблеми політики: Зб. наук. пр. – Вип. 
38. – Миколаїв : Поліграфічне підприємство СПД 
Румянцева Г. В., 2009. – С. 40–47.
4) Міжнародне публічне право : підручник : у 2 т. / 
[В. В. Мицик, М. В. Буроменський, М. М. Гнатовський 



та ін.] ; за заг. ред. В. В. Мицика. – Харків : Право, 
2018. – Т. 2 : Основні галузі – Розділ 3 (підрозділи 
3.2–3.7), С. 76–88.
5) Міжнародне публічне право : підручник : у 2 т. / 
[В. В. Мицик, М. В. Буроменський, О. В. Буткевич та 
ін.] ; за заг. ред. В. В. Мицика. – Харків : Право, 2019. 
– Т. 1 : Основи теорії – Розділ 6 (підрозділ 6.4), С. 
143–145;
6) Навчальний курс “Гендерна рівність та права 
жінок”. Практично-методичний посібник викладача / 
[Кіт Х., Волошин Я., Поєдинок О., Харитонова О., 
Денисенко Л.] – К. : 2020. – 168 с.
     Поєдинок О.Р. брала участь в міжнародних 
науково-практичних конференціях, присвячених 
тематиці вступу до спеціальності «Міжнародне 
право» та теорії міжнародного права, зокрема:
1) Міжн. наук.-практ. конф. «Глобалізаційні виклики і 
багатостороння дипломатія» (18 березня 2015 року, 
м. Київ). Сертифікат від 18 березня 2015 року. 
Доповідь на тему «Проблема надання статусу 
біженця втікачам від збройного конфлікту». Тези 
опубліковано;
2) Міжн. наук.-практ. конф. «Права людини на 
здоров’я та сприятливе довкілля в сучасному 
міжнародному праві» (27 травня 2015 року, м. Київ). 
Доповідь на тему «Екологічні біженці»: проблеми 
визначення поняття». Тези опубліковано;
3) Міжнародна науково-практична конференція 
«Проблеми міждержавного усиновлення» (25 
березня 2015 року, м. Київ). Доповідь на тему: 
«Поширення громадянства держави-окупанта на 
мешканців окупованої території: кваліфікація за 
міжнародним гуманітарним правом». Тези 
опубліковано;
4) Міжн. наук.-практ. конф. «Проблеми реалізації і 
захисту прав людини в світлі Загальної декларації 
прав людини» (до 70-річчя з дня ухвалення)» (14 
грудня 2018 року, м. Львів). Доповідь на тему: 
«Заборона позбавлення громадянства: Конституція 
України vs. Загальна декларація прав людини». Тези 
опубліковано.
     Поєдинок О.Р. є організатором та 
співорганізатором наукових заходів, на які 
запрошуються здобувачі вищої освіти, зокрема: 
1) круглий стіл «Проблеми імплементації 
міжнародних і регіональних стандартів захисту 
тварин в національне законодавство», що відбувся 7 
квітня 2017 року в місті Києві (Інститут міжнародних 
відносин Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка);
2) міжнародна науково-практична конференція 
“Розвиток науки і практики міжнародного права”, 
присвячена 25-річчю УАМП, що відбулася 25 червня 
2018 року в місті Києві (Інститут міжнародних 
відносин Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка);
3) круглого столу “Міжнародно-правові аспекти 
наслідків військових дій на сході України і окупації 
Криму та їх вплив на довкілля України”, 15 
листопада 2017 року, м. Київ.
     Поєдинок О.Р. популяризує наукові здобутки з 
тематики міжнародного права, зокрема виступала з 
лекцією «Як забезпечити міжнародно-правову 
підготовку українських юристів» за підтримки 
Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в 
рамках Програми «Нове правосуддя» (березень 2019 
рік, м. Львів), має понад 30 виступів у ЗМІ (радіо, ТБ, 
друковані видання) з тематики громадянства, 
захисту прав людини (зокрема, жінок), 
міжнародного публічного та приватного права.
Очолює правління ГО "Студія сучасного права", 
Комітет з питань юридичної освіти Національної 
асоціації адвокатів України. Входить до складу 
правління громадської організації "Центр сімейно-
правових досліджень" та громадської ради при 
Міністерстві освіти і науки України. Як експертка з 
питань зобов’язань України за міжнародним правом 
співпрацює з українськими органами державної 
влади та міжнародними організаціями.
Є членкинею Всеукраїнської громадської організації 
«Українська асоціація міжнародного права».
     Поєдинок О.Р. 4 рази виступала офіційним 
опонентом на захистах дисертацій з тематики 
вступу до спеціальності «Міжнародне право», основ 
теорії міжнародного публічного права.
     Поєдинок О.Р. є тренером студентських команд, 
які беруть участь у мут-кортах з міжнародного 
права прав людини, міжнародного кримінального 
права.
     Поєдинок О.Р. з 2012 року є практикуючим 
адвокатом. Має свідоцтво про право на заняття 
адвокатською діяльністю (№ 4790/10 від 22.02.2012 
р.). З 2014 року виконує вимоги Порядку підвищення 
кваліфікації адвокатів України.
     Поєдинок О.Р. проводить навчальних занять із 
спеціальних дисциплін іноземною мовою в обсязі не 
менше 50 аудиторних годин на навчальний рік. 
Мовна кваліфікація: рівень володіння іноземною 
(англійською) мовою підтверджує кваліфікація 
«перекладач з англійської мови» за дипломом про 
повну вищу освіту за напрямом підготовки 
«Міжнародне право» (КВ № 30754129 від 31 грудня 
2007 року).
     Поєдинок О.Р. має більше десяти наукових 
публікацій у наукових виданнях, включених до 
переліку наукових фахових видань України з 
тематики дисциплін вступ до спеціальності 
«Міжнародне публічне право»,  основи теорії 
міжнародного права.

 
 

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

 
Програмні результати навчання ОП Методи навчання Форми оцінювання

Право зовнішніх зносин та основи дипломатії / Law of Foreign Relations and Basics of Diplomacy

ПРН 18. Під керівництвом більш 
кваліфікованих фахівців виконувати 
роботу в органах зовнішньої політики, 
вести дипломатичну й ділову 
кореспонденцію, поводитися суворо за 
правилами ділового та (у відповідних 
ситуаціях) дипломатичного етикету, 
забезпечувати виконання найбазовіших 
правил дипломатичного протоколу.

Пояснення нового матеріалу на лекціях, 
виконання завдань модульної 
контрольної роботи; обговорення, усні 
повідомлення, розповідь, дискусія під 
час семінарських занять, відповіді на 
питання, презентація промов на задану 
проблематику; самостійна робота з 
науковою та навчально-методичною 
літературою для виконання усних і 

Оцінювання усних відповідей на 
наперед відомі питання, виступів під 
час дискусій, презентацій, промов на 
семінарському занятті; перевірка 
виконання самостійної роботи; 
модульна контрольна робота, іспит



письмових завдань

ПРН 20. Надавати юридичні висновки й 
консультації, юридичний супровід 
основних видів міжнародної співпраці 
та зовнішньоекономічних операцій, 
формулювати юридичну позицію в 
інтересах клієнта.

Пояснення нового матеріалу на лекціях, 
виконання завдань модульної 
контрольної роботи; обговорення, усні 
повідомлення, розповідь, дискусія під 
час семінарських занять, відповіді на 
питання, презентація промов на задану 
проблематику; самостійна робота з 
науковою та навчально-методичною 
літературою для виконання усних і 
письмових завдань

Оцінювання усних відповідей на 
наперед відомі питання, виступів під 
час дискусій, презентацій, промов на 
семінарському занятті; перевірка 
виконання самостійної роботи; 
модульна контрольна робота, іспит

ПРН 19. Аналізувати, розробляти, 
складати й редагувати використовувані 
на міжнародному рівні документи.

Пояснення нового матеріалу на лекціях, 
виконання завдань модульної 
контрольної роботи; обговорення, усні 
повідомлення, розповідь, дискусія під 
час семінарських занять, відповіді на 
питання, презентація промов на задану 
проблематику; самостійна робота з 
науковою та навчально-методичною 
літературою для виконання усних і 
письмових завдань

Оцінювання усних відповідей на 
наперед відомі питання, виступів під 
час дискусій, презентацій, промов на 
семінарському занятті; перевірка 
виконання самостійної роботи; 
модульна контрольна робота, іспит

ПРН 13. Пропонувати юридичний 
інструментарій забезпечення інтересів 
держави; працюючи в групі та під 
керівництвом, активно відстоювати їх 
за допомогою такого інструментарію.

Пояснення нового матеріалу на лекціях, 
виконання завдань модульної 
контрольної роботи; обговорення, усні 
повідомлення, розповідь, дискусія під 
час семінарських занять, відповіді на 
питання, презентація промов на задану 
проблематику; самостійна робота з 
науковою та навчально-методичною 
літературою для виконання усних і 
письмових завдань

Оцінювання усних відповідей на 
наперед відомі питання, виступів під 
час дискусій, презентацій, промов на 
семінарському занятті; перевірка 
виконання самостійної роботи; 
модульна контрольна робота, іспит.

Країнознавство / Country Studies

ПРН 11. Враховувати міжнародний 
політичний контекст при виконанні 
професійних задач; визначати й 
ураховувати іноземні національні й 
групові інтереси та занепокоєння

Пояснення нового матеріалу на лекціях; 
обговорення, усні повідомлення, 
розповідь, презентації аналізу засад та 
ключових характеристик 
функціонування політико-правових 
систем держав світу в форматі case-
study під час семінарських занять, 
відповіді на питання, підготовка 
презентацій та аналітичних довідок із 
заданої тематики, презентація промов 
на задану проблематику; самостійна 
робота з інформацією офіційних 
електронних ресурсів, науковою та 
навчально-методичною літературою 
для виконання усних і письмових 
завдань

Оцінювання усних відповідей на задані 
питання семінарських занять, 
презентацій аналізу засад та ключових 
характеристик функціонування 
політико-правових систем держав світу 
в форматі case-study, презентацій, 
аналітичних довідок, промов на 
семінарських заняттях; перевірка 
виконання самостійної роботи; залік

ПРН 9. Підтримувати робочі контакти з 
представниками інших країн і культур.

Пояснення нового матеріалу на лекціях, 
виконання завдань модульної 
контрольної роботи; обговорення, усні 
повідомлення, розповідь, дискусія під 
час семінарських занять у форматі 
case-study, відповіді на питання, 
підготовка презентацій та аналітичних 
довідок із заданої тематики, 
презентація промов на задану 
проблематику; самостійна робота з 
інформацією офіційних електронних 
ресурсів, науковою та навчально-
методичною літературою для 
виконання усних і письмових завдань

Оцінювання усних відповідей на задані 
питання семінарських занять, виступів 
під час дискусій у форматі case-study, 
презентацій, аналітичних довідок, 
промов на семінарських заняттях; 
перевірка виконання самостійної 
роботи; модульні контрольні роботи, 
залік

Комплексна дисципліна Римське право / Roman Law

ПРН 17. Дискутувати з юридичних 
питань на високому рівні, бути 
коректним до представників іншої 
точки зору, виявляти сильні та слабкі 
сторони чужої аргументації.

Практичні заняття;
відеоматеріали та презентації; 
самостійна робота

Підсумкові контрольні роботи; 
оцінювання виконання вправ; завдань 
для самостійної роботи студентів, іспит

ПРН 16. Формулювати юридичні 
питання в абстрактно-теоретичному 
рівні, а також роз’яснювати їх людям 
різного рівня фахової підготовки й 
освіти.

Практичні заняття;
відеоматеріали та презентації; 
самостійна робота

Оцінювання виконання граматичних 
вправ;
завдань для самостійної роботи 
студентів; підсумкові контрольні 
роботи, тест, іспит

ПРН 4. Демонструвати навички 
письмової та усної комунікації 
іноземними мовами, фахово 
використовувати юридичну 
термінологію

Практичні заняття; відеоматеріали та 
презентації; самостійна робота

Фронтальне опитування;
оцінювання виконання звдань для 
самостійної роботи студентів; 
граматичних вправ; перекладів 
мікротекстів і текстів; тест; іспит

Комплексна дисципліна Римське право / Roman Law

ПРН 16. Формулювати юридичні 
питання в абстрактно-теоретичному 
рівні, а також роз’яснювати їх людям 
різного рівня фахової підготовки й 
освіти.

Практичні заняття;
відеоматеріали та презентації; 
самостійна робота

Оцінювання виконання граматичних 
вправ;
завдань для самостійної роботи 
студентів; підсумкові контрольні 
роботи, тест, іспит

ПРН 4. Демонструвати навички 
письмової та усної комунікації 
іноземними мовами, фахово 
використовувати юридичну 
термінологію

Практичні заняття; відеоматеріали та 
презентації; самостійна робота

Фронтальне опитування;
оцінювання виконання звдань для 
самостійної роботи студентів; 
граматичних вправ; перекладів 
мікротекстів і текстів; тест; іспит

ПРН 17. Дискутувати з юридичних 
питань на високому рівні, бути 
коректним до представників іншої 
точки зору, виявляти сильні та слабкі 
сторони чужої аргументації.

Практичні заняття;
відеоматеріали та презентації; 
самостійна робота

Підсумкові контрольні роботи; 
оцінювання виконання вправ; завдань 
для самостійної роботи студентів, іспит

Основи наукових досліджень / Basics of Scientific Research

ПРН 6. Виявляти суть проблеми, 
переводити проблему в набір 
конкретних задач і вирішувати їх, 
працюючи в групі та під керівництвом.

Обговорення матеріалу, дискусії; 
розвиток вміння формулювати питання 
і відповідати на них; виконання 
письмових завдань для самостійної 
роботи;   презентація доповідей в групі

Оцінювання відповідей та участі в 
дискусії; оцінка презентації в класі 
доповідей, які є результатом виконання 
самостійних робіт; модульна 
контрольна робота з відкритими 
запитаннями, залік

ПРН 5. Швидко знаходити потрібну 
інформацію, обробляти й аналізувати її, 
оцінювати за достовірністю та 
релевантністю.

Виклад нового матеріалу, наведення 
прикладів; обговорення матеріалу, 
дискусії; презентація в групі огляду 
літератури та джерел з обраної теми 
дослідження; виконання письмових 
завдань для самостійної роботи; 
підготовка огляду літератури та 
джерел з обраної теми дослідження.

Оцінювання відповідей та участі в 
дискусії; оцінка презентації в класі 
доповідей, які є результатом виконання 
самостійних робіт; модульна 
контрольна робота з відкритими 
запитаннями, залік

ПРН 1. Мислити абстрактно й 
аналітично, синтезувати загальні 

Виклад нового матеріалу, наведення 
прикладів; презентація доповіді на 

Оцінювання відповідей та участі в 
дискусії; оцінка презентації в класі 



знання насамперед із предметної 
області для досягнення цілей 
професійної діяльності.

практичному занятті і відповіді на 
питання студентів групи; тренування 
захисту реферату перед викладачем і 
групою як кваліфікаційної наукової 
праці; виконання письмових завдань 
для самостійної роботи, формулювання 
та аргументація теми майбутнього 
наукового дослідження; складання 
плану наукового дослідження; 
підготовка тез виступів з обраних тем 
на науковій конференцї; підготовка 
наукових статей з обраної теми; 
написання реферату і оформлення його 
як кваліфікаційної наукової праці

доповідей, які є результатом виконання 
самостійних робіт; модульна 
контрольна робота з відкритими 
запитаннями, залік

Історія політичних та правових вчень / History of Political and Legal Studies

ПРН 17. Дискутувати з юридичних 
питань на високому рівні, бути 
коректним до представників іншої 
точки зору, виявляти сильні та слабкі 
сторони чужої аргументації.

Пояснення нового матеріалу на лекціях, 
за потреби - відповіді на питання 
студентів на лекції, а також в разі 
потреби – питання до студентів для 
короткої дискусії; усні доповіді 
студента або виклад власної думки 
студента, обговорення матеріалу, 
дискусія під час семінарських занять, 
відповіді на питання, презентація 
промов на визначену проблематику;
самостійна робота з науковою та 
навчально-методичною літературою 
для виконання усних і письмових 
завдань.

Оцінювання усних відповідей на 
заздалегідь  відомий перелік питань, 
виступів під час дискусій, 
підготовлених презентації за потреби, 
промов на семінарському занятті; 
перевірка виконання самостійної 
роботи; 
виконання завдань модульної 
контрольної роботи,  залік

ПРН 15. Використовувати базові методи 
історичної науки при виконанні 
професійних задач, встановлювати 
історичний контекст норм і режимів

Пояснення нових тем та положень під 
час лекцій, 
за потреби - відповіді на питання 
студентів на лекції, а також в разі 
потреби – питання до студентів для 
короткої дискусії; усні доповіді або 
розповідь студента, обговорення 
матеріалу, дискусія під час 
семінарських занять, відповіді на 
питання, презентація промов на 
визначену проблематику; самостійна 
робота з науковою та навчально-
методичною літературою для 
виконання письмових завдань

Оцінювання усних відповідей на 
заздалегідь  відомий перелік питань, 
виступів під час дискусій, презентації 
за потреби, та промов на 
семінарському занятті; перевірка 
виконання самостійної роботи; 
виконання завдань модульної 
контрольної роботи; залік

Порівняльне муніципальне право / Comparative Municipal Law

ПРН 21. Під керівництвом більш 
кваліфікованих або досвідчених 
фахівців готувати справи до розгляду в 
українських, міжнародних і 
закордонних судах й арбітражах

Пояснення нового матеріалу на лекціях; 
обговорення, усні повідомлення, 
розповідь, дискусія під час 
семінарських занять, відповіді на 
питання, вирішення практичних 
казусів, групові дебати; самостійна 
робота з науковою та навчально-
методичною літературою для 
виконання усних і письмових завдань

Оцінювання усних відповідей на 
наперед відомі питання, виступів під 
час дискусій, індивідуальних 
презентацій, виконання практичних 
завдань, участі у дебатах; перевірка 
виконання самостійної роботи; 
модульна контрольна робота, залік 

ПРН 20. Надавати юридичні висновки й 
консультації, юридичний супровід 
основних видів міжнародної співпраці 
та зовнішньоекономічних операцій, 
формулювати юридичну позицію в 
інтересах клієнта.

Пояснення нового матеріалу на лекціях; 
обговорення, усні повідомлення, 
розповідь, дискусія під час 
семінарських занять, відповіді на 
питання, вирішення практичних 
казусів, групові дебати; самостійна 
робота з науковою та навчально-
методичною літературою для 
виконання усних і письмових завдань

Оцінювання усних відповідей на 
наперед відомі питання, виступів під 
час дискусій,  вирішення практичних 
задач, вирішення індивідуальних 
практичних завдань, складання 
процесуальних документів, участі у 
дебатах; перевірка виконання 
самостійної роботи; модульна 
контрольна робота, залік 

ПРН 14. Передбачати та формулювати 
юридичні ризики конкретних дій з 
урахуванням правових систем та 
юрисдикцій

Пояснення нового матеріалу на лекціях; 
обговорення, усні повідомлення, 
розповідь, дискусія під час 
семінарських занять, відповіді на 
питання, вирішення практичних 
казусів; самостійна робота з науковою 
та навчально-методичною літературою 
для виконання усних і письмових 
завдань

Оцінювання усних відповідей на 
наперед відомі питання, виступів під 
час дискусій, вирішення практичних 
задач, вирішення індивідуальних 
практичних завдань, складання 
процесуальних документів; перевірка 
виконання самостійної роботи; 
модульна контрольна робота, залік 

Порівняльне цивільне право / Comparative Civil Law 

ПРН 21. Під керівництвом більш 
кваліфікованих або досвідчених 
фахівців готувати справи до розгляду в 
українських, міжнародних і 
закордонних судах й арбітражах.

Пояснення нового матеріалу на лекціях;  
обговорення, усні повідомлення, 
розповідь, дискусія, відповіді на 
питання, вирішення кейсів
 під час семінарських занять;  
самостійна робота з науковою та 
навчально-методичною літературою 
для виконання усних і письмових 
завдань

Оцінювання усних відповідей на 
наперед відомі питання, виступів під 
час дискусій, вирішення кейсів на 
семінарському занятті; перевірка 
виконання самостійної роботи; 
модульна контрольна робота, залік 

ПРН 20. Надавати юридичні висновки й 
консультації, юридичний супровід 
основних видів міжнародної співпраці 
та зовнішньоекономічних операцій, 
формулювати юридичну позицію в 
інтересах клієнта.

Пояснення нового матеріалу на лекціях;  
обговорення, усні повідомлення, 
розповідь, дискусія, відповіді на 
питання, вирішення кейсів
 під час семінарських занять;  
самостійна робота з науковою та 
навчально-методичною літературою 
для виконання усних і письмових 
завдань

Оцінювання усних відповідей на 
наперед відомі питання, виступів під 
час дискусій, вирішення кейсів на 
семінарському занятті; перевірка 
виконання самостійної роботи; 
модульна контрольна робота, залік

Порівняльне адміністративне право і процес / Comparative Administrative Law and Process

ПРН 20. Надавати юридичні висновки й 
консультації, юридичний супровід 
основних видів міжнародної cпiвnpaцi 
та зовнішньоекономічних операцій, 
формулювати юридичну позицію в 
iнтepecax клієнта.

Пояснення нового матеріалу на лекціях 
із використанням мультимедійних 
засобів; обговорення, усні 
повідомлення, розповідь, дискусія під 
час семінарських занять, відповіді на 
питання, презентація промов на задану 
проблематику, вирішення практичних 
казусів, виконання групових завдань-
симуляцій; самостійна робота з 
науковою та навчально-методичною 
літературою для виконання усних і 
письмових завдань.

Оцінювання усних відповідей на 
заздалегідь сформульовані питання, 
виступів під час дискусій, презентацій, 
промов на семінарському заняття, 
вирішення практичних казусів, 
виконання групових завдань-симуляцій; 
перевірка виконання самостійної 
роботи; модульна контрольна робота, 
іспит.

ПРН 14. Передбачати й формулювати 
юридичні ризики тих або інших дій з 
урахуванням множинності правових 
систем і юрисдикцій.

Пояснення нового матеріалу на лекціях 
із використанням мультимедійних 
засобів, 
виконання завдань модульної 
контрольної роботи; обговорення, усні 
повідомлення, розповідь, дискусія під 
час семінарських занять, відповіді на 
питання,  презентація промов на 
задану проблематику, вирішення 
практичних казусів, виконання 
групових завдань-симуляцій; 
самостійна робота з науковою та 
навчально-методичною літературою 

Оцінювання усних відповідей на 
заздалегідь сформульовані питання, 
виступів під час дискусій, презентацій, 
промов на семінарському занятті, 
вирішення практичних казусів, 
виконання групових завдань-симуляцій; 
перевірка виконання самостійної 
роботи; модульна контрольна робота, 
іспит.



для виконання усних і письмових 
завдань.

Міжнародне екологічне право / International Environmental Law

ПРН 20. Надавати юридичні висновки й 
консультації, юридичний супровід 
основних видів міжнародної співпраці 
та зовнішньоекономічних операцій, 
формулювати юридичну позицію в 
інтересах клієнта.

Пояснення нового матеріалу на лекціях, 
перегляд фрагментів навчальних 
документальних фільмів, 
виконання завдань модульної 
контрольної роботи; обговорення, усні 
повідомлення, розповідь, дискусія під 
час семінарських занять, відповіді на 
питання, презентація аргументації для 
розгляду гіпотетичних міждержавних 
спорів у форматі мут-корт та case-study, 
презентація промов на задану 
проблематику; самостійна робота з 
науковою та навчально-методичною 
літературою для виконання усних і 
письмових завдань

Оцінювання усних відповідей на 
наперед відомі питання, виступів під 
час дискусій, презентацій, промов на 
семінарському занятті; перевірка 
виконання самостійної роботи; 
модульна контрольна робота, залік

ПРН 21. Під керівництвом більш 
кваліфікованих або досвідчених 
фахівців готувати справи до розгляду в 
українських, міжнародних і 
закордонних судах й арбітражах.

Пояснення нового матеріалу на лекціях, 
виконання завдань модульної 
контрольної роботи; обговорення, усні 
повідомлення, розповідь, дискусія під 
час семінарських занять, відповіді на 
питання, презентація аргументації для 
розгляду гіпотетичних міждержавних 
спорів у форматі мут-корт та case-study, 
презентація промов на задану 
проблематику; самостійна робота з 
науковою та навчально-методичною 
літературою для виконання усних і 
письмових завдань.

Оцінювання усних відповідей на 
наперед відомі питання, виступів під 
час дискусій, презентацій, промов на 
семінарському занятті; перевірка 
виконання самостійної роботи; 
модульна контрольна робота, залік.

Порівняльний цивільний процес / Comparative Civil Process

ПРН 20. Надавати юридичні висновки й 
консультації, юридичний супровід 
основних видів міжнародної співпраці 
та зовнішньоекономічних операцій, 
формулювати юридичну позицію в 
інтересах клієнта.

Пояснення нового матеріалу на лекціях, 
виконання завдань модульної 
контрольної роботи; обговорення 
питань по темі семінару та дотичним 
темам, усні повідомлення, доповіді, 
дискусії з контроверсійних питань, 
відповіді на питання викладача та 
питання інших студентів; розробка та 
надання правової аргументації на 
користь різних сторін у гіпотетичних 
цивільних спорах, проведення усного 
та/або письмового аналізу реальних 
справ у форматі case-study, 
ознайомлення з особистими підходами 
до врегулювання спірних ситуацій; 
самостійна робота з науковою та 
навчально-методичною літературою 
для виконання усних і письмових 
завдань.

Оцінювання усних відповідей на 
наперед відомі питання та питання, що 
виникають в процесі обговорення, 
оцінювання рівня знань та обізнаності в 
тематиці під час дискусій, 
підготовлених завчасно доповідей, 
оцінювання запропонованої правової 
аргументації на користь різних сторін у 
гіпотетичних цивільних спорах, 
оцінювання проведеного аналізу 
реальних справ у форматі case-study, 
особистих підходів до врегулювання 
спору; перевірка виконання самостійної 
роботи, проведення модульної 
контрольної роботи, іспит. 

ПРН 14. Передбачати й формулювати 
юридичні ризики тих або інших дій з 
урахуванням множинності правових 
систем і юрисдикцій.

Пояснення нового матеріалу на лекціях, 
виконання завдань модульної 
контрольної роботи; обговорення 
питань по темі семінару та дотичним 
темам, усні повідомлення, доповіді, 
дискусії з контроверсійних питань, 
відповіді на питання викладача та 
питання інших студентів; розробка та 
надання правової аргументації на 
користь різних сторін у гіпотетичних 
цивільних спорах, проведення усного 
та/або письмового аналізу реальних 
справ у форматі case-study, 
ознайомлення з особистими підходами 
до врегулювання спірних ситуацій; 
самостійна робота з науковою та 
навчально-методичною літературою 
для виконання усних і письмових 
завдань.

Оцінювання усних відповідей на 
наперед відомі питання та питання, що 
виникають в процесі обговорення, 
оцінювання рівня знань та обізнаності в 
тематиці під час дискусій, 
підготовлених завчасно доповідей, 
оцінювання запропонованої правової 
аргументації на користь різних сторін у 
гіпотетичних цивільних спорах, 
оцінювання проведеного аналізу 
реальних справ у форматі case-study, 
особистих підходів до врегулювання 
спору; перевірка виконання самостійної 
роботи, проведення модульної 
контрольної роботи, іспит. 

Право міжнародних договорів / Law of Treaties

ПРН 19. Аналізувати, розробляти, 
складати й редагувати використовувані 
на міжнародному рівні документи.

Пояснення нового матеріалу на лекціях, 
виконання завдань модульної 
контрольної роботи; обговорення, усні 
повідомлення, розповідь, дискусія під 
час семінарських занять, відповіді на 
питання, презентація аргументації для 
розгляду гіпотетичних міждержавних 
спорів у форматі мут-корт та case-study, 
презентація промов на задану 
проблематику; самостійна робота з 
науковою та навчально-методичною 
літературою для виконання усних і 
письмових завдань.

Оцінювання усних відповідей на 
наперед відомі питання, виступів під 
час дискусій, презентацій гіпотетичних 
міждержавних спорів у форматі мут-
корт та case-study, промов на 
семінарському занятті; перевірка 
виконання самостійної роботи; 
модульна контрольна робота, залік.

ПРН 21. Під керівництвом більш 
кваліфікованих або досвідчених 
фахівців готувати справи до розгляду в 
українських, міжнародних і 
закордонних судах й арбітражах.

Пояснення нового матеріалу на лекціях, 
виконання завдань модульної 
контрольної роботи; обговорення, усні 
повідомлення, розповідь, дискусія під 
час семінарських занять, відповіді на 
питання, презентація аргументації для 
розгляду гіпотетичних міждержавних 
спорів у форматі мут-корт та case-study, 
презентація промов на задану 
проблематику; самостійна робота з 
науковою та навчально-методичною 
літературою для виконання усних і 
письмових завдань.

Оцінювання усних відповідей на 
наперед відомі питання, виступів під 
час дискусій, презентацій гіпотетичних 
міждержавних спорів у форматі мут-
корт та case-study, промов на 
семінарському занятті; перевірка 
виконання самостійної роботи; 
модульна контрольна робота, залік.

Захист прав мігрантів, іноземців, біженців та переміщених осіб / Protection of migrants, aliens, refugees and displaced persons’ 
rights

ПРН 21. Під керівництвом більш 
кваліфікованих або досвідчених 
фахівців готувати справи до розгляду в 
українських, міжнародних і 
закордонних судах й арбітражах.

Пояснення нового матеріалу на лекціях, 
виконання завдань модульної 
контрольної роботи; обговорення, усні 
повідомлення, розповідь, дискусія під 
час семінарських занять, відповіді на 
питання, презентація аргументації для 
розгляду гіпотетичних міждержавних 
спорів у форматі мут-корт; самостійна 
робота з науковою та навчально-
методичною літературою для 
виконання усних і письмових завдань.

Оцінювання усних відповідей на 
наперед відомі питання, виступів під 
час дискусій, презентацій аргументації 
для розгляду гіпотетичних 
міждержавних спорів у форматі мут-
корт; перевірка виконання самостійної 
роботи; модульна контрольна робота, 
іспит.

ПРН 20. Надавати юридичні висновки й 
консультації, юридичний супровід 
основних видів міжнародної співпраці 
та зовнішньоекономічних операцій, 
формулювати юридичну позицію в 
інтересах клієнта.

Пояснення нового матеріалу на лекціях, 
виконання завдань модульної 
контрольної роботи; обговорення, усні 
повідомлення, розповідь, дискусія під 
час семінарських занять, відповіді на 
питання, презентація аргументації для 
розгляду гіпотетичних міждержавних 
спорів у форматі мут-корт та case-study, 
презентація промов на задану 

Оцінювання усних відповідей на 
наперед відомі питання, виступів під 
час дискусій, презентацій аргументації 
для розгляду гіпотетичних 
міждержавних спорів у форматі мут-
корт та case-study, промов на 
семінарському занятті; перевірка 
виконання самостійної роботи; 
модульна контрольна робота, іспит.



проблематику; самостійна робота з 
науковою та навчально-методичною 
літературою для виконання усних і 
письмових завдань.

Судові системи і порівняльне судове право / Judicial Systems and Comparative Judicial Law

ПРН 21. Під керівництвом більш 
кваліфікованих або досвідчених 
фахівців готувати справи до розгляду в 
українських, міжнародних і 
закордонних судах й арбітражах.

Пояснення нового матеріалу на лекціях, 
виконання завдань модульної 
контрольної роботи; обговорення, усні 
повідомлення, розповідь, дискусія під 
час семінарських занять, відповіді на 
питання, презентація аргументації для 
розгляду гіпотетичних міждержавних 
спорів у форматі мут-корт та case-study, 
презентація промов на задану 
проблематику, вирішення практичних 
казусів; самостійна робота з науковою 
та навчально-методичною літературою 
для виконання усних і письмових 
завдань.

Оцінювання усних відповідей на 
наперед відомі питання, виступів під 
час дискусій, презентацій, промов на 
семінарському занятті, вирішення 
практичних казусів; перевірка 
виконання самостійної роботи; 
модульна контрольна робота, залік. 

ПРН 14. Передбачати й формулювати 
юридичні ризики тих або інших дій з 
урахуванням множинності правових 
систем і юрисдикцій.

Пояснення нового матеріалу на лекціях, 
виконання завдань модульної 
контрольної роботи, зустрічі із 
практиками; обговорення, усні 
повідомлення, розповідь, дискусія під 
час семінарських занять, відповіді на 
питання, представлення шляхів 
вирішення case-study, презентація 
промов на задану проблематику, 
вирішення практичних казусів; 
самостійна робота з науковою та 
навчально-методичною літературою 
для виконання усних і письмових 
завдань

Оцінювання усних відповідей на 
наперед відомі питання, виступів під 
час дискусій, презентацій, промов на 
семінарському занятті, вирішення 
практичних казусів; перевірка 
виконання самостійної роботи; 
модульна контрольна робота, залік 

Порівняльне трудове і соціальне право / Comparative Labour and Social Law

ПРН 22. Відповідально й етично 
виконувати стандартну некерівну 
роботу в юридичній службі організацій, 
підприємств, зокрема приватної 
юридичної практики, уникати 
конфліктів інтересів

Пояснення нового матеріалу (в тому 
числі з використанням презентацій, 
відеоматеріалів), залучення студентів 
до обговорення та дискусій; 
обговорення, усні відповіді на визначені 
питання для семінарів, представлення 
студентами повідомлень та 
презентацій з заданої тематики,  
дискусії, підготовка та розв’язання 
гіпотетичних практичних казусів як 
індивідуально, так і в міні групах, 
підготовка та участь у симуляціях 
(моделювання судових засідань по міні-
групах); самостійна робота з науковою 
та навчально-методичною літературою 
для виконання усних і письмових 
завдань, виконання завдань та 
проходження дистанційного курсу з 
трудового права на он-лайн платформі 
Ради Європи.

Оцінювання виступів на семінарських 
заняттях, підготовки презентацій та їх 
обговорення на семінарах, розгляду 
гіпотетичних справ у вигляді симуляцій 
у міні-групах та індивідуально,  
оцінювання підготовки самостійної 
аналітичної роботи, вирішення 
індивідуальних практичних завдань, 
юридичних казусів; перевірка 
виконання самостійної роботи, 
перегляд виконання завдань та 
успішності проходження дистанційного 
курсу на он-лайн платформі Ради 
Європи;  модульна контрольна робота, 
проміжні контрольні роботи, іспит. 

ПРН 20. Надавати юридичні висновки й 
консультації, юридичний супровід 
основних видів міжнародної cniвnpani 
та зовшньоекономічних операцій, 
формулювати юридичну позицио в 
iнтepecax кліента.

Пояснення нового матеріалу (в тому 
числі з використанням презентацій, 
відеоматеріалів), залучення студентів 
до обговорення та дискусій; 
обговорення, усні відповіді на визначені 
питання для семінарів, представлення 
студентами повідомлень та 
презентацій з заданої тематики,  
дискусії, підготовка та розв’язання 
гіпотетичних практичних казусів як 
індивідуально, так і в міні групах, 
підготовка та участь у симуляціях 
(моделювання судових засідань по міні-
групах); самостійна робота з науковою 
та навчально-методичною літературою 
для виконання усних і письмових 
завдань, виконання завдань та 
проходження дистанційного курсу з 
трудового права на он-лайн платформі 
Ради Європи.

Оцінювання виступів на семінарських 
заняттях, підготовки презентацій та їх 
обговорення на семінарах, розгляду 
гіпотетичних справ у вигляді симуляцій 
у міні-групах та індивідуально,  
оцінювання підготовки самостійної 
аналітичної роботи, вирішення 
індивідуальних практичних завдань, 
юридичних казусів; 
перевірка виконання самостійної 
роботи, перегляд виконання завдань та 
успішності проходження дистанційного 
курсу на он-лайн платформі Ради 
Європи; модульна контрольна робота, 
проміжні контрольні роботи, іспит.

Міжнародне економічне право / International Economic Law

ПРН 21. Під керівництвом більш 
кваліфікованих або досвідчених 
фахівців готувати справи до розгляду в 
українських, міжнародних і 
закордонних судах й арбітражах.

Пояснення нового матеріалу на лекціях, 
виконання завдань модульної 
контрольної роботи; обговорення, усні 
повідомлення, розповідь, дискусія під 
час семінарських занять, відповіді на 
питання; самостійна робота з науковою 
та навчально-методичною літературою 
для виконання усних і письмових 
завдань

Оцінювання усних відповідей на 
наперед відомі питання, виступів під 
час дискусій на семінарському занятті; 
перевірка виконання самостійної 
роботи; модульна контрольна робота, 
залік  

ПРН 20. Надавати юридичні висновки й 
консультації, юридичний супровід 
основних видів міжнародної співпраці 
та зовнішньоекономічних операцій, 
формулювати юридичну позицію в 
інтересах клієнта.

Пояснення нового матеріалу на лекціях; 
обговорення, усні повідомлення, 
розповідь, дискусія під час 
семінарських занять, відповіді на 
питання

Оцінювання усних відповідей на 
наперед відомі питання, виступів під 
час дискусій на семінарському занятті; 
перевірка виконання самостійної 
роботи; залік. 

ПРН 12. Визначати економічні аспекти 
юридичних проблем і задач.

Пояснення нового матеріалу на лекціях, 
виконання завдань модульної 
контрольної роботи; обговорення, усні 
повідомлення, розповідь, дискусія під 
час семінарських занять, відповіді на 
питання; самостійна робота з науковою 
та навчально-методичною літературою 
для виконання усних і письмових 
завдань

Оцінювання усних відповідей на 
наперед відомі питання, виступів під 
час дискусій на семінарському занятті; 
перевірка виконання самостійної 
роботи; модульна контрольна робота, 
залік

Порівняльне кримінальне право і процес / Comparative Criminal Law and Process

ПРН 14. Передбачати й формулювати 
юридичні ризики тих або інших дій з 
урахуванням множинності правових 
систем і юрисдикцій.

Пояснення нових тем та положень під 
час лекцій, 
надання відповіді на питання студентів 
на лекції в разі їх виникнення, а також 
в разі потреби – питання до студентів 
для короткої дискусії; усні доповіді або 
виклад власної думки студента, 
обговорення матеріалу, дискусія під час 
семінарських занять, відповіді на 
питання, презентація промов на 
визначену проблематику; вирішення 
практичних казусів; самостійна робота 
з науковою та навчально-методичною 
літературою для виконання письмових 
завдань

Оцінювання усних відповідей на 
заздалегідь  відомий перелік питань, 
виступів під час дискусій, презентації 
за потреби, та промов на 
семінарському занятті; перевірка 
виконання самостійної роботи; 
виконання завдань модульної 
контрольної роботи; залік

ПРН 20. Надавати юридичні висновки й Пояснення нового матеріалу на лекціях, Оцінювання усних відповідей на 



консультації, юридичний супровід 
основних видів міжнародної співпраці 
та зовнішньоекономічних операцій, 
формулювати юридичну позицію в 
інтересах клієнта.

надання відповіді на питання студентів 
на лекції в разі їх виникнення, а також 
в разі потреби – питання до студентів 
для короткої дискусії; усні доповіді 
студента або виклад власної думки 
студента, обговорення матеріалу, 
дискусія під час семінарських занять, 
відповіді на питання, презентація 
промов на визначену проблематику;
вирішення практичних казусів; 
самостійна робота з науковою та 
навчально-методичною літературою 
для виконання усних і письмових 
завдань.

заздалегідь  відомий перелік питань, 
виступів під час дискусій, 
підготовлених презентації за потреби, 
промов на семінарському занятті; 
перевірка виконання самостійної 
роботи;  виконання завдань модульної 
контрольної роботи, залік

Порівняльне цивільне право / Comparative Civil Law 

ПРН 20. Надавати юридичні висновки й 
консультації, юридичний супровід 
основних видів міжнародної співпраці 
та зовнішньоекономічних операцій, 
формулювати юридичну позицію в 
інтересах клієнта.

Пояснення нового матеріалу на лекціях;  
обговорення, усні повідомлення, 
розповідь, дискусія, відповіді на 
питання, вирішення кейсів
 під час семінарських занять;  
самостійна робота з науковою та 
навчально-методичною літературою 
для виконання усних і письмових 
завдань

Оцінювання усних відповідей на 
наперед відомі питання, виступів під 
час дискусій, вирішення кейсів на 
семінарському занятті; перевірка 
виконання самостійної роботи; 
модульна контрольна робота, залік

ПРН 21. Під керівництвом більш 
кваліфікованих або досвідчених 
фахівців готувати справи до розгляду в 
українських, міжнародних і 
закордонних судах й арбітражах.

Пояснення нового матеріалу на лекціях;  
обговорення, усні повідомлення, 
розповідь, дискусія, відповіді на 
питання, вирішення кейсів
 під час семінарських занять;  
самостійна робота з науковою та 
навчально-методичною літературою 
для виконання усних і письмових 
завдань

Оцінювання усних відповідей на 
наперед відомі питання, виступів під 
час дискусій, вирішення кейсів на 
семінарському занятті; перевірка 
виконання самостійної роботи; 
модульна контрольна робота, залік 

Історія держави і права країн світу / History of State and Law

ПРН 17. Дискутувати з юридичних 
питань на високому рівні, бути 
коректним до представників іншої 
точки зору, виявляти сильні та слабкі 
сторони чужої аргументації.

Пояснення нового матеріалу на лекціях, 
за потреби – відповіді на питання 
студентів на лекції, а також в разі 
потреби – питання до студентів для 
короткої дискусії; усні доповіді 
студента або виклад власної думки 
студента, обговорення матеріалу, 
дискусія під час семінарських занять, 
відповіді на питання, презентація 
промов на визначену проблематику;
самостійна робота з науковою та 
навчально-методичною літературою 
для виконання усних і письмових 
завдань.

Оцінювання усних відповідей на 
заздалегідь  відомий перелік питань, 
виступів під час дискусій, 
підготовлених презентації за потреби, 
промов на семінарському занятті; 
перевірка виконання самостійної 
роботи; виконання завдань модульної 
контрольної роботи,  письмовий іспит

ПРН 15. Використовувати базові методи 
історичної науки при виконанні 
професійних задач, встановлювати 
історичний контекст норм і режимів.

Пояснення нових тем та положень під 
час лекцій, 
за потреби – відповіді на питання 
студентів на лекції, а також в разі 
потреби – питання до студентів для 
короткої дискусії; усні доповіді або 
розповідь студента, обговорення 
матеріалу, дискусія під час 
семінарських занять, відповіді на 
питання, презентація промов на 
визначену проблематику;
самостійна робота з науковою та 
навчально-методичною літературою 
для виконання письмових завдань

Оцінювання усних відповідей на 
заздалегідь  відомий перелік питань, 
виступів під час дискусій, презентації 
за потреби, та промов на 
семінарському занятті; перевірка 
виконання самостійної роботи; 
виконання завдань модульної 
контрольної роботи; письмовий іспит

Порівняльне конституційне право / Comparative Constitutional Law

ПРН 16. Формулювати юридичні 
питання в абстрактно-теоретичному 
рівні, а також роз’яснювати їх людям 
різного рівня фахової підготовки й 
освіти.

Пояснення нового матеріалу на лекціях 
із використанням мультимедійних 
засобів, 
виконання завдань модульної 
контрольної роботи; обговорення, усні 
повідомлення, розповідь, дискусія під 
час семінарських занять, відповіді на 
питання, презентація промов на задану 
проблематику, вирішення задач-казусів 
із тематики семінарських занять, 
виконання групових завдань-симуляцій; 
самостійна робота з науковою та 
навчально-методичною літературою 
для виконання усних і письмових 
завдань.

Оцінювання усних відповідей на 
заздалегідь сформульовані питання, 
виступів під час дискусій, презентацій, 
промов на семінарському занятті, а 
також вирішення задач-казусів; 
перевірка виконання самостійної 
роботи; модульні контрольні роботи, 
залік.

ПРН 14. Передбачати й формулювати 
юридичні ризики тих або інших дій з 
урахуванням множинності правових 
систем і юрисдикцій.

Пояснення нового матеріалу на лекціях 
із використанням мультимедійних 
засобів, 
виконання завдань модульної 
контрольної роботи; обговорення, усні 
повідомлення, розповідь, дискусія під 
час семінарських занять, відповіді на 
питання,  презентація промов на 
задану проблематику, вирішення задач-
казусів із тематики семінарських 
занять, виконання групових завдань-
симуляцій; самостійна робота з 
науковою та навчально-методичною 
літературою для виконання усних і 
письмових завдань.

Оцінювання усних відповідей на 
заздалегідь сформульовані питання, 
виступів під час дискусій, презентацій, 
промов на семінарському занятті, а 
також вирішення задач-казусів; 
перевірка виконання самостійної 
роботи; модульна контрольна робота, 
залік.

Вступ до спеціальності "Міжнародне право" / Introduction to International Law Specialty

ПРН 3. Усвідомлювати необхідність 
навчання впродовж усього життя, 
дотримуватися принципів 
безперервного розвитку та постійного 
самовдосконалення; прагнути 
професійного зростання, проявляти 
толерантність та готовність до 
інноваційних змін

Пояснення нового матеріалу на лекціях, 
перегляд фрагментів навчальних 
документальних фільмів з 
аудіовізуальної бібліотеки ООН 
https://legal.un.org/avl/lectureseries.html, 
виконання завдань модульної 
контрольної роботи; обговорення, усні 
повідомлення, розповідь, дискусія під 
час семінарських занять, відповіді на 
питання, презентація аргументації для 
розгляду гіпотетичних міждержавних 
спорів у форматі мут-корт та case-study, 
презентація промов на задану 
проблематику; самостійна робота з 
науковою та навчально-методичною 
літературою для виконання усних і 
письмових завдань.

Оцінювання усних відповідей на 
наперед відомі питання, виступів під 
час дискусій, презентацій, промов на 
семінарському занятті; перевірка 
виконання самостійної роботи; 
модульна контрольна робота, іспит.

ПРН 2. Швидко розуміти професійні 
завдання, оцінювати їхню складність

Пояснення нового матеріалу на лекціях, 
перегляд фрагментів навчальних 
документальних фільмів з 
аудіовізуальної бібліотеки ООН 
https://legal.un.org/avl/lectureseries.html, 
виконання завдань модульної 
контрольної роботи; обговорення, усні 

Оцінювання усних відповідей на 
наперед відомі питання, виступів під 
час дискусій, презентацій, промов на 
семінарському занятті; перевірка 
виконання самостійної роботи; 
модульна контрольна робота, іспит.



повідомлення, розповідь, дискусія під 
час семінарських занять, відповіді на 
питання, презентація аргументації для 
розгляду гіпотетичних міждержавних 
спорів у форматі мут-корт та case-study, 
презентація промов на задану 
проблематику; cамостійна робота з 
науковою та навчально-методичною 
літературою для виконання усних і 
письмових завдань.

Філософія / Philosophy

ПРН 2. Швидко розуміти професійні 
завдання, оцінювати їхню складність.

Представлення та роз’яснення нового 
матеріалу на лекціях, виконання 
завдань модульної контрольної роботи; 
обговорення, усні повідомлення, 
розповідь, дискусія під час 
семінарських занять, відповіді на 
питання; самостійна робота з 
першоджерелами філософських 
текстів, критичною та навчально-
методичною літературою для 
виконання усних і письмових завдань.

Оцінювання усних доповідей на 
наперед відомі теми, виступів під час 
дискусій, презентацій, промов на 
семінарському занятті; перевірка якості  
виконання та презентації самостійного 
дослідження; модульна контрольна 
робота, підсумкова контрольна робота, 
залік.

ПРН 1. Мислити абстрактно й 
аналітично, синтезувати загальні 
знання насамперед із предметної 
області для досягнення цілей 
професійної діяльності.

Представлення та роз’яснення нового 
матеріалу на лекціях, виконання 
завдань модульної контрольної роботи; 
обговорення, усні повідомлення, 
розповідь, дискусія під час 
семінарських занять, відповіді на 
питання; самостійна робота з 
першоджерелами філософських 
текстів, критичною та навчально-
методичною літературою для 
виконання усних і письмових завдань

Оцінювання усних доповідей на 
наперед відомі теми, виступів під час 
дискусій, презентацій, промов на 
семінарському занятті; перевірка якості  
виконання та презентації самостійного 
дослідження; модульна контрольна 
робота, підсумкова контрольна робота, 
залік

Правничі системи сучасності / Contemporary Legal Systems

ПРН 21. Під керівництвом більш 
кваліфікованих або досвідчених 
фахівців готувати справи до розгляду в 
українських, міжнародних і 
закордонних судах й арбітражах.

Пояснення нового матеріалу на лекціях, 
виконання завдань модульної 
контрольної роботи; обговорення, усні 
повідомлення, розповідь, дискусія під 
час семінарських занять, відповіді на 
питання, вирішення практичних 
казусів; самостійна робота з науковою 
та навчально-методичною літературою 
для виконання усних і письмових 
завдань.

Оцінювання усних відповідей на 
наперед відомі питання, виступів під 
час дискусій, презентацій, вирішення 
індивідуальних юридичних казусів  на 
семінарському занятті; перевірка 
виконання самостійної роботи; 
модульна контрольна робота, залік. 

ПРН 14. Передбачати й формулювати 
юридичні ризики тих або інших дій з 
урахуванням множинності правових 
систем і юрисдикцій.

Пояснення нового матеріалу на лекціях, 
виконання завдань модульної 
контрольної роботи; обговорення, усні 
повідомлення, розповідь, дискусія під 
час семінарських занять, відповіді на 
питання; самостійна робота з науковою 
та навчально-методичною літературою 
для виконання усних і письмових 
завдань

Оцінювання усних відповідей на 
наперед відомі питання, виступів під 
час дискусій, презентацій на 
семінарському занятті; перевірка 
виконання самостійної роботи; 
модульна контрольна робота, залік

Історія міжнародного права / History of International Law

ПРН 10. Діяти етично та свідомо, 
розуміти власну відповідальність за свої 
дії як у професійному розрізі, так і в 
загальносуспільному.

Пояснення теоретичного матеріалу на 
лекціях, ознайомлення студентів із 
джерельним матеріалом на лекціях,
виконання завдань модульної 
контрольної роботи; дискусії на 
заропопновані теми, обговорення 
тематики курсу, усні повідомлення під 
час семінарських занять, відповіді на 
питання; самостійна робота з науковою 
та навчально-методичною літературою 
для виконання усних і письмових 
завдань

Оцінювання усних відповідей на 
семінарах,  оцінювання виступів під час 
дискусій на семінарах, оцінювання 
презентацій, на семінарському занятті; 
перевірка виконання самостійної 
роботи; модульна контрольна робота, 
іспит 

ПРН 15. Використовувати базові методи 
історичної науки при виконанні 
професійних задач, встановлювати 
історичний контекст норм і режимів.

Пояснення теоретичного матеріалу на 
лекціях, ознайомлення студентів із 
джерельним матеріалом на лекціях,
виконання завдань модульної 
контрольної роботи; дискусії на 
заропопновані теми, обговорення 
тематики курсу, усні повідомлення під 
час семінарських занять, відповіді на 
питання; самостійна робота з науковою 
та навчально-методичною літературою 
для виконання усних і письмових 
завдань.

Оцінювання усних відповідей на 
семінарах,  оцінювання виступів під час 
дискусій на семінарах, оцінювання 
презентацій, на семінарському занятті; 
перевірка виконання самостійної 
роботи; модульна контрольна робота, 
іспит

Світова культура / World Culture

ПРН 10. Діяти етично та свідомо, 
розуміти власну відповідальність за свої 
дії як у професійному розрізі, так і в 
загальносуспільному.

Пояснення нового матеріалу на лекціях, 
перегляд фрагментів навчальних 
документальних фільмів, 
виконання завдань експрес-контролів 
та підсумкової контрольної роботи; 
обговорення, усні повідомлення, 
розповідь, дискусія під час 
семінарських занять, презентація 
промов на задану проблематику; 
самостійна робота з джерелами, 
науковою та навчально-методичною 
літературою для виконання усних і 
письмових завдань, для підготовки 
презентацій, для створення власних 
проектів в межах творчої роботи

Оцінювання виконання тестових 
завдань експрес-контролів; оцінювання 
усних відповідей на наперед відомі 
питання, виступів під час дискусій, 
презентацій, промов на семінарському 
занятті; оцінювання результатів 
самостійного опрацювання джерел, 
наукової та начально-методичної 
літератури, оцінювання виконання 
творчої роботи, тестових завдань 
експрес-контролів; підсумкова 
контрольна робота, залік  

ПРН 7. Пропонувати нестандартні 
підходи у сфері професійної діяльності.

Пояснення нового матеріалу на лекціях, 
перегляд фрагментів навчальних 
документальних фільмів, 
виконання завдань експрес-контролів 
та підсумкової контрольної роботи; 
обговорення, усні повідомлення, 
розповідь, дискусія під час 
семінарських занять, презентація 
промов на задану проблематику; 
самостійна робота з джерелами, 
науковою та навчально-методичною 
літературою для виконання усних і 
письмових завдань, для підготовки 
презентацій, для створення власних 
проектів в межах творчої роботи

Оцінювання виконання тестових 
завдань експрес-контролів; оцінювання 
усних відповідей на наперед відомі 
питання, виступів під час дискусій, 
презентацій, промов на семінарському 
занятті; оцінювання результатів 
самостійного опрацювання джерел, 
наукової та начально-методичної 
літератури, оцінювання виконання 
творчої роботи, тестових завдань 
експрес-контролів; підсумкова 
контрольна робота, залік

Міжнародні відносини та світова політика / International Relations and World Politics

ПРН 11. Враховувати міжнародний 
політичний контекст при виконанні 
професійних задач; визначати й 
ураховувати іноземні національні й 
групові інтереси та занепокоєння.

Пояснення нової теми лекції, візуальна 
демонстрація за допомогою проектору 
зображень та карт з метою 
поглиблення знань з лекційного 
матеріалу, виконання завдань 

Оцінювання відповідей на питання, 
представлені у робочій навчальній 
програмі, презентацій та виступів на 
семінарських заняттях; перевірка 
виконання індивідуальних робіт; 



модульної контрольної роботи; 
практичний дискурс з актульних 
проблем сучасних міжнародних 
відносин, опитуваня під час 
семінарських занять, відповіді на 
питання, представлені у робочій 
навчальній програмі, аргументація 
актуальності  питань, винесених на 
обговорення під час семінарських 
занять, виступи на зазначену 
проблематику; самостійна робота з 
науковою, науково-методичною 
літературою та онлайн джерелами для 
підготовки і відповіді під час 
семінарських занять та  написання 
модульних контрольних робіт.

модульні контрольні роботи, залік.

ПРН 9. Підтримувати робочі контакти з 
представниками інших країн і культур.

Пояснення нової теми лекції, візуальна 
демонстрація за допомогою проектору 
зображень та карт з метою 
поглиблення знань з лекційного 
матеріалу, виконання завдань 
модульної контрольної роботи; 
практичний дискурс з актульних 
проблем сучасних міжнародних 
відносин, опитуваня під час 
семінарських занять, відповіді на 
питання, представлені у робочій 
навчальній програмі, аргументація 
актуальності  питань, винесених на 
обговорення під час семінарських 
занять, виступи на зазначену 
проблематику; самостійна робота з 
науковою, науково-методичною 
літературою та онлайн джерелами для 
підготовки і відповіді під час 
семінарських занять та  написання 
модульних контрольних робіт.

Оцінювання відповідей на питання, 
представлені у робочій навчальній 
програмі, презентацій та виступів на 
семінарських заняттях; перевірка 
виконання індивідуальних робіт; 
модульні контрольні роботи, залік.

Міжнародні економічні відносини / International Economic Relations

ПРН 12. Визначати економічні аспекти 
юридичних проблем і задач.

Пояснення нового матеріалу на лекціях: 
теорії та прикладів; відповіді на 
питання студентів; вирішення задач, 
роз’яснення проблемних аспектів щодо 
завдань для самостійної роботи, 
обговорення, усні відповіді, дискусія під 
час семінарських занять, презентація 
на задану проблематику
виконання завдань модульної 
контрольної роботи; самостійна робота 
з джералами наукової  та навчально-
методичної інформації для виконання 
усних і письмових завдань і вирішення 
задач.

Відповіді на окремі питання протягом 
лекції, оцінювання усних промов і 
відповідей на семінарах, виступів під 
час дискусій та презентацій кейсів, 
перевірка виконання самостійних робіт 
і рішень задач; модульна контрольна 
робота, залік

ПРН 9. Підтримувати робочі контакти з 
представниками інших країн і культур.

Пояснення нового матеріалу на лекціях: 
теорії та прикладів; відповіді на 
питання студентів; вирішення задач, 
роз’яснення проблемних аспектів щодо 
завдань для самостійної роботи, 
обговорення, усні відповіді, дискусія під 
час семінарських занять, презентація 
на задану проблематику,
виконання завдань модульної 
контрольної роботи; самостійна робота 
з джералами наукової  та навчально-
методичної інформації для виконання 
усних і письмових завдань і вирішення 
задач.

Відповіді на окремі питання протягом 
лекції, оцінювання усних промов і 
відповідей на семінарах, виступів під 
час дискусій та презентацій кейсів, 
перевірка виконання самостійних робіт 
і рішень задач; модульна контрольна 
робота, залік

Міжнародне публічне право (основи теорії) / Public International Law (Basics of the Theory)

ПРН 20. Надавати юридичні висновки й 
консультації, юридичний супровід 
основних видів міжнародної співпраці 
та зовнішньоекономічних операцій, 
формулювати юридичну позицію в 
інтересах клієнта.

Пояснення нового матеріалу на лекціях, 
виконання завдань модульної 
контрольної роботи; обговорення, усні 
повідомлення, розповідь, дискусія під 
час семінарських занять, відповіді на 
питання, презентація промов на задану 
проблематику; самостійна робота з 
науковою та навчально-методичною 
літературою для виконання усних і 
письмових завдань.

Оцінювання усних відповідей на 
наперед відомі питання, виступів під 
час дискусій, промов на семінарському 
занятті; перевірка виконання 
самостійної роботи; модульна 
контрольна робота, залік у першому 
семестрі вивчення дисципліни, іспит у 
другому семестрі вивчення дисципліни.

ПРН 13. Пропонувати юридичний 
інструментарій забезпечення інтересів 
держави; працюючи в групі та під 
керівництвом, активно відстоювати їх 
за допомогою такого інструментарію.

Пояснення нового матеріалу на лекціях, 
виконання завдань модульної 
контрольної роботи; обговорення, усні 
повідомлення, розповідь, дискусія під 
час семінарських занять, відповіді на 
питання, презентація аргументації для 
розгляду гіпотетичних міждержавних 
спорів у форматі мут-корт та case-
study; самостійна робота з науковою та 
навчально-методичною літературою 
для виконання усних і письмових 
завдань.

Оцінювання усних відповідей на 
наперед відомі питання, виступів під 
час дискусій, презентацій аргументації 
для розгляду гіпотетичних 
міждержавних спорів у форматі мут-
корт та case-study; перевірка виконання 
самостійної роботи; модульна 
контрольна робота, залік у першому 
семестрі вивчення дисципліни, іспит у 
другому семестрі вивчення дисципліни.

Мова спеціальності / Language of the Specialty 

ПРН 9. Підтримувати робочі контакти з 
представниками інших країн і культур.

Практичні заняття, самостійна робота, 
урок-конференція

Завдання на аналіз текстів, завдання 
на розуміння, мовленнєві завдання, 
залік, іспит

ПРН 8. Налагоджувати ділові контакти з 
керівництвом, колегами, партнерами та 
клієнтами; уникати конфліктів у 
професійній діяльності й ефективно 
вирішувати вже посталі проблеми

Практичні заняття,
самостійна робота, урок-конференція

Тест, завдання на розуміння і 
відтворення, завдання на реферування, 
мовленнєві завдання, залік, іспит

ПРН 4. Демонструвати навички 
письмової та усної комунікації 
іноземними мовами, фахово 
використовувати юридичну 
термінологію.

Практичні заняття,
самостійна робота

Тест, завдання на розуміння і 
відтворення, мовні і мовленнєві 
завдання, залік, іспит

Українська мова / Ukrainian Language

ПРН 9. Підтримувати робочі контакти з 
представниками інших країн і культур.

Активний метод (коли викладач 
використовує одночасно, наприклад, 
міні-лекцію з рольовою грою) і  свідомо-
практичний (в якому мова виступає як 
засіб комунікації).

Усні відповіді, розповідь, аудіювання, 
модульні контрольні роботи, 
залік/іспит.

ПРН 8. Налагоджувати ділові контакти з 
керівництвом, колегами, партнерами та 
клієнтами; уникати конфліктів у 
професійній діяльності й ефективно 
вирішувати вже посталі проблеми

Пояснення нового матеріалу,  
спостереження над мовою та її 
одиницями, пошукові завдання; метод 
читання (використовуються різні види 
читання: оглядове, навчальне, 
коментоване; екстенсивне, інтенсивне 

Читання та аналіз текстів, бесіда, усні 
відповіді, контроль письмових завдань, 
модульні контрольні роботи, 
залік/іспит.



та ін.).
ПРН 4. Демонструвати навички 
письмової та усної комунікації 
іноземними мовами.

Аудіовізуальний метод, свідомо-
практичний метод (в якому мова 
виступає як засіб комунікації), 
комунікативний метод, інтенсивні 
методи – метод активізації, емоційно-
смисловий (ситуації, коли викладач 
формує «групи за інтересами») та ін.; 
робота з підручником.

Читання та аналіз текстів, усна 
відповідь, відтворення текстів (усне і 
письмове), модульні контрольні роботи, 
залік/іспит.

Українська мова / Ukrainian Language

ПРН 9. Підтримувати робочі контакти з 
представниками інших країн і культур.

Активний метод (коли викладач 
використовує одночасно, наприклад, 
міні-лекцію з рольовою грою) і  свідомо-
практичний (в якому мова виступає як 
засіб комунікації).

Усні відповіді, розповідь, аудіювання, 
модульні контрольні роботи, 
залік/іспит.

ПРН 8. Налагоджувати ділові контакти з 
керівництвом, колегами, партнерами та 
клієнтами; уникати конфліктів у 
професійній діяльності й ефективно 
вирішувати вже посталі проблеми

Пояснення нового матеріалу,  
спостереження над мовою та її 
одиницями, пошукові завдання; метод 
читання (використовуються різні види 
читання: оглядове, навчальне, 
коментоване; екстенсивне, інтенсивне 
та ін.).

Читання та аналіз текстів, бесіда, усні 
відповіді, контроль письмових завдань, 
модульні контрольні роботи, 
залік/іспит.

ПРН 4. Демонструвати навички 
письмової та усної комунікації 
іноземними мовами.

Аудіовізуальний метод, свідомо-
практичний метод (в якому мова 
виступає як засіб комунікації), 
комунікативний метод, інтенсивні 
методи – метод активізації, емоційно-
смисловий (ситуації, коли викладач 
формує «групи за інтересами») та ін.; 
робота з підручником.

Читання та аналіз текстів, усна 
відповідь, відтворення текстів (усне і 
письмове), модульні контрольні роботи, 
залік/іспит.

Теорія держави і права / Theory of State and Law 

ПРН 14. Передбачати й формулювати 
юридичні ризики тих або інших дій з 
урахуванням множинності правових 
систем і юрисдикцій.

Пояснення нового матеріалу на лекціях 
із використанням мультимедійних 
засобів, 
виконання завдань модульної 
контрольної роботи; обговорення, усні 
повідомлення, розповідь, дискусія під 
час семінарських занять, відповіді на 
питання, симуляція парламентських 
слухань на задану тематику, 
презентація промов на задану 
проблематику; самостійна робота з 
науковою та навчально-методичною 
літературою для виконання усних і 
письмових завдань.

Оцінювання усних відповідей на 
заздалегідь сформульовані питання, 
виступів під час дискусій, презентацій, 
промов на семінарському занятті, 
участі в симуляції парламентських 
слухань; перевірка виконання 
самостійної роботи; модульні 
контрольні роботи, залік / іспит.

ПРН 16. Формулювати юридичні 
питання в абстрактно-теоретичному 
рівні, а також роз’яснювати їх людям 
різного рівня фахової підготовки й 
освіти.

Пояснення нового матеріалу на лекціях 
із використанням мультимедійних 
засобів, 
виконання завдань модульної 
контрольної роботи; обговорення, усні 
повідомлення, розповідь, дискусія під 
час семінарських занять, відповіді на 
питання, симуляція парламентських 
слухань на задану тематику, 
презентація промов на задану 
проблематику; самостійна робота з 
науковою та навчально-методичною 
літературою для виконання усних і 
письмових завдань.

Оцінювання усних відповідей на 
заздалегідь сформульовані питання, 
виступів під час дискусій, презентацій, 
промов на семінарському занятті, 
участі в симуляції парламентських 
слухань; перевірка виконання 
самостійної роботи; модульні 
контрольні роботи, залік / іспит.

Міжнародне публічне право (основні галузі та інститути) / Public International Law (Main Branches and Institutes)

ПРН 13. Пропонувати юридичний 
інструментарій забезпечення інтересів 
держави; працюючи в групі та під 
керівництвом, активно відстоювати їх 
за допомогою такого інструментарію.

Пояснення нового матеріалу на лекціях, 
виконання завдань модульної 
контрольної роботи; обговорення, усні 
повідомлення, розповідь, дискусія під 
час семінарських занять, відповіді на 
питання, розв`язання практичних 
завдань, презентація аргументації для 
розгляду гіпотетичних міждержавних 
спорів у форматі мут-корт та case-study, 
презентація промов на задану 
проблематику; самостійна робота з 
науковою та навчально-методичною 
літературою для виконання усних і 
письмових завдань.

Оцінювання усних відповідей на 
наперед відомі питання, виступів під 
час дискусій, участі у розв`язанні 
практичних завдань, презентацій 
аргументації для розгляду гіпотетичних 
міждержавних спорів у форматі мут-
корт та case-study, промов на 
семінарському занятті; перевірка 
виконання самостійної роботи; 
модульна контрольна робота, залік у 
першому семестрі вивчення 
дисципліни, іспит у другому семестрі 
вивчення дисципліни.

ПРН 19. Аналізувати, розробляти, 
складати й редагувати використовувані 
на міжнародному рівні документи.

Пояснення нового матеріалу на лекціях, 
виконання завдань модульної 
контрольної роботи; обговорення, усні 
повідомлення, розповідь, дискусія під 
час семінарських занять, відповіді на 
питання, презентація аргументації для 
розгляду гіпотетичних міждержавних 
спорів у форматі мут-корт та case-study, 
презентація промов на задану 
проблематику; самостійна робота з 
науковою та навчально-методичною 
літературою для виконання усних і 
письмових завдань.

Оцінювання усних відповідей на 
наперед відомі питання, виступів під 
час дискусій, презентацій аргументації 
для розгляду гіпотетичних 
міждержавних спорів у форматі мут-
корт та case-study, промов на 
семінарському занятті; перевірка 
виконання самостійної роботи; 
модульна контрольна робота, залік у 
першому семестрі вивчення 
дисципліни, іспит у другому семестрі 
вивчення дисципліни.  

ПРН 20. Надавати юридичні висновки й 
консультації, юридичний супровід 
основних видів міжнародної співпраці 
та зовнішньоекономічних операцій, 
формулювати юридичну позицію в 
інтересах клієнта.

Пояснення нового матеріалу на лекціях, 
виконання завдань модульної 
контрольної роботи; обговорення, усні 
повідомлення, розповідь, дискусія під 
час семінарських занять, відповіді на 
питання; самостійна робота з науковою 
та навчально-методичною літературою 
для виконання усних і письмових 
завдань.

Оцінювання усних відповідей на 
наперед відомі питання, виступів під 
час дискусій; перевірка виконання 
самостійної роботи; модульна 
контрольна робота, залік у першому 
семестрі вивчення дисципліни, іспит у 
другому семестрі вивчення дисципліни.          

ПРН 22. Відповідально й етично 
виконувати стандартну некерівну 
роботу в юридичній службі організацій, 
підприємств, зокрема приватної 
юридичної практики, уникати 
конфліктів інтересів.

Пояснення нового матеріалу на лекціях, 
виконання завдань модульної 
контрольної роботи; обговорення, усні 
повідомлення, розповідь, дискусія під 
час семінарських занять, відповіді на 
питання, розв`язання практичних 
завдань, презентація аргументації для 
розгляду гіпотетичних міждержавних 
спорів у форматі мут-корт та case-study, 
презентація промов на задану 
проблематику; самостійна робота з 
науковою та навчально-методичною 
літературою для виконання усних і 
письмових завдань.

Оцінювання усних відповідей на 
наперед відомі питання, виступів під 
час дискусій, презентацій аргументації 
для розгляду гіпотетичних 
міждержавних спорів у форматі мут-
корт та case-study, промов на 
семінарському занятті; перевірка 
виконання самостійної роботи; 
модульна контрольна робота, залік у 
першому семестрі вивчення 
дисципліни, іспит у другому семестрі 
вивчення дисципліни.

Право Європейського Союзу / European Union Law

ПРН 22. Відповідально й етично 
виконувати стандартну некерівну 
роботу в юридичній службі організацій, 
підприємств, зокрема приватної 

Пояснення нового матеріалу на лекціях; 
обговорення, усні повідомлення, 
дискусія під час семінарських занять, 
представлення індивідуального аналізу 

Оцінювання усних відповідей на 
наперед відомі питання, оцінювання 
аналізів стурктури нормативно-
правових актів; перевірка виконання 



юридичної практики, уникати 
конфліктів інтересів.

нормативно-правових актів; самостійна 
робота з науковою та навчально-
методичною літературою для 
виконання усних і письмових завдань; 
індивідуальні аналізи текстів актів. 

самостійної роботи, складання проектів 
документів; модульна контрольна 
робота (тестова робота), залік / іспит. 

ПРН 20. Надавати юридичні висновки й 
консультації, юридичний супровід 
основних видів міжнародної співпраці 
та зовнішньоекономічних операцій, 
формулювати юридичну позицію в 
інтересах клієнта.

Пояснення нового матеріалу на лекціях; 
обговорення, усні повідомлення, 
дискусія під час семінарських занять, 
представлення індивідуального аналізу 
нормативнор-правових актів; 
самостійна робота з науковою та 
навчально-методичною літературою 
для виконання усних і письмових 
завдань; індивідуальні аналізи текстів 
актів. 

Оцінювання усних відповідей на 
наперед відомі питання, оцінювання 
аналізів стурктури нормативнор-
правових актів; перевірка виконання 
самостійної роботи, складання проектів 
документів; модульна контрольна 
робота (тестова робота), залік / іспит.  

ПРН 19. Аналізувати, розробляти, 
складати й редагувати використовувані 
на міжнародному рівні документи.

Пояснення нового матеріалу на лекціях; 
обговорення, усні повідомлення, 
дискусія під час семінарських занять, 
представлення індивідуального аналізу 
нормативнор-правових актів; 
самостійна робота з науковою та 
навчально-методичною літературою 
для виконання усних і письмових 
завдань; індивідуальні аналізи текстів 
актів.

Оцінювання усних відповідей на 
наперед відомі питання, оцінювання 
аналізів стурктури нормативнор-
правових актів; перевірка виконання 
самостійної роботи; модульна 
контрольна робота (тестова робота), 
залік / іспит. 

ПРН 14. Передбачати й формулювати 
юридичні ризики тих або інших дій з 
урахуванням множинності правових 
систем і юрисдикцій.

Пояснення нового матеріалу на лекціях, 
показ презентацій та слайдів, 
графічних зображень, перегляд 
навчальних роліків, виконання завдань 
модульної контрольної роботи; виступи 
на семінарських заняттях обговорення, 
усні повідомлення, дискусія під час 
семінарських занять, відповіді на 
питання, вирішення практичних 
казусів; самостійна робота з науковою 
та навчально-методичною літературою 
для виконання усних і письмових 
завдань

Оцінювання усних відповідей на 
наперед відомі питання, оцінювання 
участі у дискусії, оцінювання 
індивідуальних презентацій, виконання 
практичних завдань; перевірка 
виконання самостійної роботи; 
модульна контрольна робота, залік / 
іспит  

ПРН 13. Пропонувати юридичний 
інструментарій забезпечення інтересів 
держави; працюючи в групі та під 
керівництвом, активно відстоювати їх 
за допомогою такого інструментарію

Пояснення нового матеріалу на лекціях, 
показ презентацій та слайдів, 
графічних зображень, перегляд 
навчальних роліків, виконання завдань 
модульної контрольної роботи; виступи 
на семінарських заняттях обговорення, 
усні повідомлення, дискусія під час 
семінарських занять, відповіді на 
питання, вирішення практичних 
казусів; самостійна робота з науковою 
та навчально-методичною літературою 
для виконання усних і письмових 
завдань

Оцінювання усних відповідей на 
наперед відомі питання, оцінювання 
участі у дискусії, оцінювання 
індивідуальних презентацій, виконання 
практичних завдань; перевірка 
виконання самостійної роботи; 
модульна контрольна робота, залік / 
іспит 

Право Європейського Союзу / European Union Law

ПРН 22. Відповідально й етично 
виконувати стандартну некерівну 
роботу в юридичній службі організацій, 
підприємств, зокрема приватної 
юридичної практики, уникати 
конфліктів інтересів.

Пояснення нового матеріалу на лекціях; 
обговорення, усні повідомлення, 
дискусія під час семінарських занять, 
представлення індивідуального аналізу 
нормативно-правових актів; самостійна 
робота з науковою та навчально-
методичною літературою для 
виконання усних і письмових завдань; 
індивідуальні аналізи текстів актів. 

Оцінювання усних відповідей на 
наперед відомі питання, оцінювання 
аналізів стурктури нормативно-
правових актів; перевірка виконання 
самостійної роботи, складання проектів 
документів; модульна контрольна 
робота (тестова робота), залік / іспит. 

ПРН 20. Надавати юридичні висновки й 
консультації, юридичний супровід 
основних видів міжнародної співпраці 
та зовнішньоекономічних операцій, 
формулювати юридичну позицію в 
інтересах клієнта.

Пояснення нового матеріалу на лекціях; 
обговорення, усні повідомлення, 
дискусія під час семінарських занять, 
представлення індивідуального аналізу 
нормативнор-правових актів; 
самостійна робота з науковою та 
навчально-методичною літературою 
для виконання усних і письмових 
завдань; індивідуальні аналізи текстів 
актів. 

Оцінювання усних відповідей на 
наперед відомі питання, оцінювання 
аналізів стурктури нормативнор-
правових актів; перевірка виконання 
самостійної роботи, складання проектів 
документів; модульна контрольна 
робота (тестова робота), залік / іспит.  

ПРН 19. Аналізувати, розробляти, 
складати й редагувати використовувані 
на міжнародному рівні документи.

Пояснення нового матеріалу на лекціях; 
обговорення, усні повідомлення, 
дискусія під час семінарських занять, 
представлення індивідуального аналізу 
нормативнор-правових актів; 
самостійна робота з науковою та 
навчально-методичною літературою 
для виконання усних і письмових 
завдань; індивідуальні аналізи текстів 
актів.

Оцінювання усних відповідей на 
наперед відомі питання, оцінювання 
аналізів стурктури нормативнор-
правових актів; перевірка виконання 
самостійної роботи; модульна 
контрольна робота (тестова робота), 
залік / іспит. 

ПРН 14. Передбачати й формулювати 
юридичні ризики тих або інших дій з 
урахуванням множинності правових 
систем і юрисдикцій.

Пояснення нового матеріалу на лекціях, 
показ презентацій та слайдів, 
графічних зображень, перегляд 
навчальних роліків, виконання завдань 
модульної контрольної роботи; виступи 
на семінарських заняттях обговорення, 
усні повідомлення, дискусія під час 
семінарських занять, відповіді на 
питання, вирішення практичних 
казусів; самостійна робота з науковою 
та навчально-методичною літературою 
для виконання усних і письмових 
завдань

Оцінювання усних відповідей на 
наперед відомі питання, оцінювання 
участі у дискусії, оцінювання 
індивідуальних презентацій, виконання 
практичних завдань; перевірка 
виконання самостійної роботи; 
модульна контрольна робота, залік / 
іспит  

ПРН 13. Пропонувати юридичний 
інструментарій забезпечення інтересів 
держави; працюючи в групі та під 
керівництвом, активно відстоювати їх 
за допомогою такого інструментарію

Пояснення нового матеріалу на лекціях, 
показ презентацій та слайдів, 
графічних зображень, перегляд 
навчальних роліків, виконання завдань 
модульної контрольної роботи; виступи 
на семінарських заняттях обговорення, 
усні повідомлення, дискусія під час 
семінарських занять, відповіді на 
питання, вирішення практичних 
казусів; самостійна робота з науковою 
та навчально-методичною літературою 
для виконання усних і письмових 
завдань

Оцінювання усних відповідей на 
наперед відомі питання, оцінювання 
участі у дискусії, оцінювання 
індивідуальних презентацій, виконання 
практичних завдань; перевірка 
виконання самостійної роботи; 
модульна контрольна робота, залік / 
іспит 

Міжнародне приватне право / Private International Law 

ПРН 22. Відповідально й етично 
виконувати стандартну некерівну 
роботу в юридичній службі організацій, 
підприємств, зокрема приватної 
юридичної практики, уникати 
конфліктів інтересів.

Пояснення нового матеріалу на лекціях, 
виконання завдань модульної 
контрольної роботи; обговорення 
питань по темі семінару та дотичним 
темам, усні повідомлення, доповіді, 
дискусії з контроверсійних питань, 
відповіді на питання викладача та 
питання інших студентів; розробка та 
надання правової аргументації на 
користь різних сторін у гіпотетичних 

Оцінювання усних відповідей на 
наперед відомі питання та питання, що 
виникають в процесі обговорення, 
оцінювання рівня знань та обізнаності в 
тематиці під час дискусій, 
підготовлених завчасно доповідей, 
оцінювання запропонованої правової 
аргументації на користь різних сторін у 
гіпотетичних цивільних спорах, 
оцінювання проведеного аналізу 



цивільних спорах, проведення усного 
та/або письмового аналізу реальних 
справ у форматі case-study, 
ознайомлення з особистими підходами 
до врегулювання спірних ситуацій; 
самостійна робота з науковою та 
навчально-методичною літературою 
для виконання усних і письмових 
завдань.

реальних справ у форматі case-study, 
особистих підходів до врегулювання 
спору; перевірка виконання самостійної 
роботи, проведення модульної 
контрольної роботи, залік/іспит.

ПРН 20. Надавати юридичні висновки й 
консультації, юридичний супровід 
основних видів міжнародної співпраці 
та зовнішньоекономічних операцій, 
формулювати юридичну позицію в 
інтересах клієнта.

Пояснення нового матеріалу на лекціях, 
виконання завдань модульної 
контрольної роботи; обговорення 
питань по темі семінару та дотичним 
темам, усні повідомлення, доповіді, 
дискусії з контроверсійних питань, 
відповіді на питання викладача та 
питання інших студентів; розробка та 
надання правової аргументації на 
користь різних сторін у гіпотетичних 
цивільних спорах, проведення усного 
та/або письмового аналізу реальних 
справ у форматі case-study, 
ознайомлення з особистими підходами 
до врегулювання спірних ситуацій; 
самостійна робота з науковою та 
навчально-методичною літературою 
для виконання усних і письмових 
завдань.

Оцінювання усних відповідей на 
наперед відомі питання та питання, що 
виникають в процесі обговорення, 
оцінювання рівня знань та обізнаності в 
тематиці під час дискусій, 
підготовлених завчасно доповідей, 
оцінювання запропонованої правової 
аргументації на користь різних сторін у 
гіпотетичних цивільних спорах, 
оцінювання проведеного аналізу 
реальних справ у форматі case-study, 
особистих підходів до врегулювання 
спору; перевірка виконання самостійної 
роботи, проведення модульної 
контрольної роботи, залік/іспит. 

ПРН 19. Аналізувати, розробляти, 
складати й редагувати використовувані 
на міжнародному рівні документи.

Пояснення нового матеріалу на лекціях, 
виконання завдань модульної 
контрольної роботи; обговорення 
питань по темі семінару та дотичним 
темам, усні повідомлення, доповіді, 
дискусії з контроверсійних питань, 
відповіді на питання викладача та 
питання інших студентів; самостійна 
робота з науковою та навчально-
методичною літературою для 
виконання усних і письмових завдань.

Оцінювання усних відповідей на 
наперед відомі питання та питання, що 
виникають в процесі обговорення, 
оцінювання рівня знань та обізнаності в 
тематиці під час дискусій, 
підготовлених завчасно доповідей; 
перевірка виконання самостійної 
роботи, проведення модульної 
контрольної роботи, залік/іспит.

ПРН 14. Передбачати й формулювати 
юридичні ризики тих або інших дій з 
урахуванням множинності правових 
систем і юрисдикцій.

Пояснення нового матеріалу на лекціях, 
виконання завдань модульної 
контрольної роботи; обговорення 
питань по темі семінару та дотичним 
темам, усні повідомлення, доповіді, 
дискусії з контроверсійних питань, 
відповіді на питання викладача та 
питання інших студентів; розробка та 
надання правової аргументації на 
користь різних сторін у гіпотетичних 
цивільних спорах, проведення усного 
та/або письмового аналізу реальних 
справ у форматі case-study, 
ознайомлення з особистими підходами 
до врегулювання спірних ситуацій; 
самостійна робота з науковою та 
навчально-методичною літературою 
для виконання усних і письмових 
завдань.

Оцінювання усних відповідей на 
наперед відомі питання та питання, що 
виникають в процесі обговорення, 
оцінювання рівня знань та обізнаності в 
тематиці під час дискусій, 
підготовлених завчасно доповідей, 
оцінювання запропонованої правової 
аргументації на користь різних сторін у 
гіпотетичних цивільних спорах, 
оцінювання проведеного аналізу 
реальних справ у форматі case-study, 
особистих підходів до врегулювання 
спору; перевірка виконання самостійної 
роботи, проведення модульної 
контрольної роботи, залік/іспит.

ПРН 13. Пропонувати юридичний 
інструментарій забезпечення інтересів 
держави; працюючи в групі та під 
керівництвом, активно відстоювати їх 
за допомогою такого інструментарію.

Пояснення нового матеріалу на лекціях, 
виконання завдань модульної 
контрольної роботи; обговорення 
питань по темі семінару та дотичним 
темам, усні повідомлення, доповіді, 
дискусії з контроверсійних питань, 
відповіді на питання викладача та 
питання інших студентів; розробка та 
надання правової аргументації на 
користь різних сторін у гіпотетичних 
цивільних спорах, проведення усного 
та/або письмового аналізу реальних 
справ у форматі case-study, 
ознайомлення з особистими підходами 
до врегулювання спірних ситуацій; 
самостійна робота з науковою та 
навчально-методичною літературою 
для виконання усних і письмових 
завдань.

Оцінювання усних відповідей на 
наперед відомі питання та питання, що 
виникають в процесі обговорення, 
оцінювання рівня знань та обізнаності в 
тематиці під час дискусій, 
підготовлених завчасно доповідей, 
оцінювання запропонованої правової 
аргументації на користь різних сторін у 
гіпотетичних цивільних спорах, 
оцінювання проведеного аналізу 
реальних справ у форматі case-study, 
особистих підходів до врегулювання 
спору; перевірка виконання самостійної 
роботи, проведення модульної 
контрольної роботи, залік/іспит.

Права людини в міжнародному праві / Human Rights in International Law

ПРН 22. Відповідально й етично 
виконувати стандартну некерівну 
роботу в юридичній службі організацій, 
підприємств, зокрема приватної 
юридичної практики, уникати 
конфліктів інтересів.

Пояснення нового
матеріалу на лекціях, виконання 
завдань модульної контрольної роботи; 
обговорення, усні повідомлення, 
розповідь, дискусія під час 
семінарських занять, відповіді на 
питання, презентація аргументації для 
розгляду запропонованих 
міждержавних спорів у форматі мут-
корт та case-study,  презентація промов 
на задану проблематику; самостійна 
робота з науковою та навчально-
методичною літературою для 
виконання усних і письмових завдань.

Оцінювання усних відповідей на 
наперед відомі питання, виступів під 
час дискусій, презентацій, промов на 
семінарському занятті; перевірка 
виконання самостійної роботи; 
модульна контрольна робота, іспит.  

ПРН 21. Під керівництвом більш 
кваліфікованих або досвідчених 
фахівців готувати справи до розгляду в 
українських, міжнародних і 
закордонних судах й арбітражах.

Пояснення нового матеріалу на лекціях, 
виконання завдань модульної 
контрольної роботи; обговорення, усні 
повідомлення, розповідь, дискусія під 
час семінарських занять, відповіді на 
питання, презентація аргументації для 
розгляду гіпотетичних міждержавних 
спорів у форматі мут-корт та case-
study; самостійна робота з науковою та 
навчально-методичною літературою 
для виконання усних і письмових 
завдань.

Оцінювання усних відповідей на 
наперед відомі питання, виступів під 
час дискусій, презентацій, промов на 
семінарському занятті; перевірка 
виконання самостійної роботи; 
модульна контрольна робота, залік. 

ПРН 20. Надавати юридичні висновки й 
консультації, юридичний супровід 
основних видів міжнародної співпраці 
та зовнішньоекономічних операцій, 
формулювати юридичну позицію в 
інтересах клієнта.

Пояснення нового матеріалу на лекціях, 
виконання завдань модульної 
контрольної роботи; обговорення, усні 
повідомлення, розповідь, дискусія під 
час семінарських занять, відповіді на 
питання, презентація аргументації для 
розгляду запропонованих 
міждержавних спорів у форматі мут-
корт та case-study, презентація промов 
на задану проблематику; самостійна 
робота з науковою та навчально-
методичною літературою для 
виконання усних і письмових завдань.

Оцінювання усних відповідей на 
наперед відомі питання, виступів під 
час дискусій, презентацій, промов на 
семінарському занятті; перевірка 
виконання самостійної роботи; 
модульна контрольна робота, іспит.

ПРН 3. Усвідомлювати необхідність 
навчання впродовж усього життя, 
дотримуватися принципів 
безперервного розвитку та постійного 

Пояснення нового
матеріалу на лекціях, виконання 
завдань модульної контрольної роботи; 
обговорення, усні повідомлення, 

Оцінювання усних відповідей на 
наперед відомі питання, виступів під 
час дискусій, презентацій, промов на 
семінарському занятті; перевірка 



самовдосконалення; прагнути 
професійного зростання, проявляти 
толерантність та готовність до 
інноваційних змін.

розповідь, дискусія під час 
семінарських занять, відповіді на 
питання,
презентація аргументації для розгляду 
запропонованих міждержавних спорів у 
форматі мут-корт та case-study, 
презентація промов на задану 
проблематику; самостійна робота з 
науковою та навчально-методичною 
літературою для виконання усних і 
письмових завдань.

виконання самостійної роботи; 
модульна контрольна робота, іспит. 

Курсова робота / Coursework

ПРН 3. Усвідомлювати необхідність 
навчання впродовж усього життя, 
дотримуватися принципів 
безперервного розвитку та постійного 
самовдосконалення; прагнути 
професійного зростання, проявляти 
толерантність та готовність до 
інноваційних змін.

Вибір теми дослідження та її схвалення 
на кафедрі; призначення наукового 
керівника; складання календарного 
графіку роботи та його узгодження з 
науковим керівником; складання плану 
курсової  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.

Диференційований залік

ПРН 2. Швидко розуміти професійні 
завдання, оцінювати їхню складність.

Узагальнення інформаційного 
матеріалу і написання тексту курсової 
роботи; врахування зауважень 
наукового керівника; підготовка і 
редагування остаточного варіанту 
роботи та оформлення її згідно з 
вимогами

Диференційований залік

ПРН 1. Мислити абстрактно й 
аналітично, синтезувати загальні 
знання насамперед із предметної 
області для досягнення цілей 
професійної діяльності.

Складання плану курсової  роботи; 
підготовка першого варіанта курсової 
роботи; узагальнення інформаційного 
матеріалу і написання тексту курсової 
роботи

Диференційований залік

ПРН 6. Виявляти суть проблеми, 
переводити проблему в набір 
конкретних задач і вирішувати їх, 
працюючи в групі та під керівництвом.

Узагальнення інформаційного 
матеріалу і написання тексту курсової 
роботи; врахування зауважень 
наукового керівника; підготовка і 
редагування остаточного варіанту 
роботи та оформлення її згідно з 
вимогами

Диференційований залік

ПРН 5. Швидко знаходити потрібну 
інформацію, обробляти й аналізувати її, 
оцінювати за достовірністю та 
релевантністю.

Опрацювання наукової літератури, 
нормативно-правових актів та 
міжнародних правових актів, рішень 
національних і міжнародних судів

Диференційований залік

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

ПРН 22. Відповідально й етично 
виконувати стандартну некерівну 
роботу в юридичній службі організацій, 
підприємств, зокрема приватної 
юридичної практики, уникати 
конфліктів інтересів.

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 та відповідей на 
запитання

ПРН 10. Діяти етично та свідомо, 
розуміти власну відповідальність за свої 
дії як у професійному розрізі, так і в 
загальносуспільному.

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 та відповідей на 
запитання

ПРН 8. Налагоджувати ділові контакти з 
керівництвом, колегами, партнерами та 
клієнтами; уникати конфліктів у 
професійній діяльності й ефективно 
вирішувати вже посталі проблеми.

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 та відповідей на 
запитання

ПРН 6. Виявляти суть проблеми, 
переводити проблему в набір 
конкретних задач і вирішувати їх, 
працюючи в групі та під керівництвом.

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 та відповідей на 
запитання

ПРН 3. Усвідомлювати необхідність 
навчання впродовж усього життя, 
дотримуватися принципів 
безперервного розвитку та постійного 
самовдосконалення; прагнути 
професійного зростання, проявляти 
толерантність та готовність до 
інноваційних змін.

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 та відповідей на 
запитання

ПРН 2. Швидко розуміти професійні 
завдання, оцінювати їхню складність.

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 та відповідей на 
запитання

 


