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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗОВНІШНЮ АПРОБАЦІЮ
А. Рецензії:
Б. Відгуки представників професійних асоціацій:
В. Відгуки представників ринку праці:
Гріненко Олена Олексіївна, доктор юридичних наук, завідувач відділу європейського права та
міжнародної інтеграції Інституту законодавства Верховної Ради України, Академічний радник
НАПрН України
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ПЕРЕДМОВА
Розроблено робочою групою у складі:
Прізвище, ім’я,
по батькові
керівника та
членів проектної
групи

Медведєва
Марина
Олександрівна
(керівник)

Найменув
ання
посади
(для
суміс
ників місце
основної
роботи,
найменув
ання
посади)
Професор
кафедри
міжнарод
ного
права

Найменуванн
я закладу,
який
закінчив
викладач (рік
закінчення,
спеціальність
, кваліфікація
згідно з
документом
про вищу
освіту)
Київський
національни
й
університет
імені Тараса
Шевченка,
2003,
міжнародне
право,
магістр
міжнародног
о права;
Київський
національни
й

Науковий
ступінь, шифр і
найменування
наукової
спеціальності,
тема дисертації,
вчене звання, за
якою кафедрою
(спеціальністю)
присвоєно

Стаж
науковопедагогіч
ної та/або
наукової
роботи

Інформація про наукову
діяльність (основні
публікації за напрямом,
науково-дослідна
робота, участь у
конференціях і
семінарах, робота з
аспірантами та
докторантами,
керівництво науковою
роботою студентів)

Відомості про
підвищення
кваліфікації
викладача
(найменування
закладу, вид
документа, тема, дата
видачі)

Доктор
юридичних наук,
12.00.11 міжнародне
право, "
Реалізація
міжнародноправових норм з
охорони
навколишнього
середовища",
доцент, кафедра
міжнародного
права

Науковопедагогіч
ний – 12
років,
науковий
– 14 років

1. публікації: автор
близько 100 наукових
публікацій
2. участь у конференціях
і семінарах: брала участь
у близько 35
міжнародних і
національних науковопрактичних
конференціях
3. робота з аспірантами
та докторантами: є
науковим керівником
аспірантів (3)
4. керівництво науковою

Вища школа
оздоровчої освіти і
суспільних наук, м.
Лодзь, Польща
(Wyższa Szkoła
Edukacji Zdrowotnej i
Nauk Społecznych,
Łódź, Polska), диплом
№2016/11/06,
програма
«Інструменти
підтримки
мобільності
науковців у
фінансовій

Буткевич Ольга
Володимирівна

університет
імені Тараса
Шевченка,
2002,
міжнародні
відносини,
бакалавр з
міжнародних
відносин,
перекладач з
англійської
мови
Професор Київський
кафедри національни
міжнарод й
ного
університет
права
імені Тараса
Шевченка,
1999,
міжнародне
право,
магістр
міжнародног
о права,
перекладач з
англійської
мови

роботою студентів: є
перспективі ЄС на
науковим керівником по 2014-2020 роки»,
написанню і
24.11.2016 р.
рецензуванню
дипломних робіт (6), має
спільні зі студентами
наукові публікації (1).

Доктор
юридичних наук,
12.00.11 міжнародне
право, "Теорія і
практика
докласичного
міжнародного
права", доцент,
кафедра
міжнародного
права

Загальни
й стаж
роботи
складає
17 років,
науковопедагогіч
ний – 11
років

1. публікації: автор понад
130 наукових публікацій
2. участь у конференціях
і семінарах: брала участь
у близько 50
міжнародних і
національних науковопрактичних
конференціях
3. робота з аспірантами
та докторантами: є
науковим керівником
аспірантів та здобувачів
(5)
4. керівництво науковою
роботою студентів: є
науковим керівником по
написанню і
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рецензуванню
дипломних робіт (4).
Забара Ігор
Миколайович

доцент
кафедри
міжнарод
ного
права

Київський
національни
й
університет
імені Тараса
Шевченка,
1998,
міжнародне
право,
магістр
міжнародног
о права,
референтперекладач з
французької
мови

Кандидат
юридичних наук,
12.00.03 –
цивільне право та
цивільний
процес; сімейне
право;
міжнародне
приватне право,
"Відшкодування
моральної
(немайнової)
шкоди в
міжнародному
приватному
праві", доцент,
кафедра
міжнародного
приватного права

Загальни
й стаж
роботи
складає
30 років,
науковопедагогіч
ний – 20
років

1. публікації: автор
близько 110 наукових
публікацій
2. участь у конференціях
і семінарах: брав участь
у близько 45
міжнародних і
національних науковопрактичних
конференціях
3. робота з аспірантами
та докторантами: є
науковим керівником
аспірантів (3)
4. керівництво науковою
роботою студентів: є
науковим керівником по
написанню і
рецензуванню
дипломних робіт (3), має
спільні зі студентами
наукові публікації (1).
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1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
«Міжнародне право»
«International Law»
зі спеціальності 293 «Міжнародне право»
Ступінь вищої освіти та
назва кваліфікації

Мова(и) навчання і
оцінювання
Обсяг освітньої програми
Тип програми
Повна назва закладу вищої
освіти, а також
структурного підрозділу у
якому здійснюється
навчання
Назва закладу вищої освіти
який бере участь у
забезпеченні програми
(заповнюється для програм
подвійного і спільного
дипломування)
Офіційна назва освітньої
програми,
ступінь вищої освіти та
назва кваліфікації ВНЗпартнера мовою оригіналу
(заповнюється для програм
подвійного і спільного
дипломування)
Наявність акредитації
Цикл/рівень програми
Передумови
Форма навчання
Термін дії освітньої
програми
Інтернет-адреса постійного
розміщення опису освітньої
програми
Мета програми (з

1 – Загальна інформація
Ступінь вищої освіти: доктор філософії
Спеціальність: 293 – Міжнародне право
Освітня програма: Міжнародне право
Obtained qualification: Philosophy Doctor
Program Subject Area: International Law
Programme: International Law
Українська
Ukrainian
40 кредитів ЄКТС
термін навчання 4 роки
Освітньо-наукова
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інститут міжнародних відносин
Taras Shevchenko National University of Kyiv
Institute of International Relations

Акредитація спеціальності 293 – Міжнародне право:
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Україна,
2013 рік (наказ МОН України від 30.04.2013 р. №1480-л)
НРК України – 9 рівень
FQ-EHEA – третій цикл
ЕQF-LLL – 8 рівень
Наявність освітнього ступеня магістра
Денна, заочна
5 років
http://iir.univ.kiev.ua/education/international_law/
2 – Мета освітньої програми
Підготовка
висококваліфікованого,

інтегрованого

у
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європейський та світовий науково-освітній простір фахівця
ступеня доктора філософії в галузі міжнародних відносин за
спеціальністю міжнародне право, який успішно виконав та
захистив у спеціалізованій вченій раді власне наукове
дослідження, здатний до самостійної науково-дослідницької,
науково-організаційної та практичної діяльності, а також
науково-педагогічної діяльності у закладах вищої освіти
3 - Характеристика освітньої програми
Міжнародні відносини / Міжнародне право
Предметна область (галузь
знань / спеціальність /
спеціалізація програми)
Освітньо-наукова академічна
Орієнтація освітньої
програми
Спеціальна освіта за спеціальністю “Міжнародне право”.
Основний фокус освітньої
Ключові слова: право, міжнародні відносини, міжнародне право
програми та спеціалізації
Обов’язкова асистентська педагогічна практика. НауковоОсобливості програми
дослідницька робота. Підготовка та захист дисертаційної роботи.
врахуванням рівня
кваліфікації)

4 – Придатність випускників
до працевлаштування та подальшого навчання
Працевлаштування в органах державної влади, юридичних
Придатність до
фірмах, міжнародних організаціях (урядових та неурядових) на
працевлаштування
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.
Працевлаштування у закладах вищої освіти та наукових
установах
на
посадах,
пов’язаних
з
науковопедагогічною/педагогічною
чи
науковою
діяльністю,
організацією та провадженням навчального процесу.
Можливість підвищення кваліфікації й отримання додаткової
Подальше навчання
освіти за сертифікованими програмами та програмами
післядипломного навчання, а також навчання впродовж життя.
5 – Викладання та оцінювання
Загальний стиль навчання – студенто-центроване. Лекції,
Викладання та навчання
практичні заняття, самостійна робота, консультації з
викладачами. Під час останнього року більша половина часу
приділяється оформленню та захисту дисертації доктора
філософії.
Письмові та усні екзамени, комплексний іспит зі спеціальності,
Оцінювання
практика, захист дисертаційної роботи доктора філософії.
6 – Програмні компетентності
Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі
професійної юридичної діяльності та дослідницько-інноваційної
діяльності в сфері міжнародного права, що передбачає глибоке
переосмислення наявних та створення нових цілісних знань і
професійної практики.
1.
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
Загальні компетентності
2.
Здатність генерувати нові ідеї (креативність)
(ЗК)
3.
Здатність до проведення досліджень на відповідному
рівні
4.
Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з
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Фахові компетентності
спеціальності (ФК)

Програмні результати
навчання

різних джерел
5.
Здатність працювати в міжнародному контексті
6.
Здатність розробляти та управляти проектами
1. Здатність до аналізу сучасних та прогнозування нових
тенденцій, ідентифікації та вирішення проблемних питань, що
стосуються сфери міжнародного публічного, приватного права
та права Європейського Союзу
2. Здатність адаптувати наукові результати до потреб
правотворчої діяльності
3. Здатність здійснювати професійне тлумачення норм
міжнародного публічного, приватного права та права
Європейського Союзу
4. Здатність здійснювати фаховий аналіз практики міжнародних
судових та арбітражних установ, рішень міжнародних
організацій, актів права ЄС
5. Здатність оцінювати механізм впровадження міжнародноправових норм в національні правові системи
6. Здатність пропонувати шляхи захисту національних інтересів
України на міжнародній арені та в інших державах
7. Здатність викладати міжнародне право у закладах вищої
освіти
8. Здатність застосовувати іноземну (англійську) мову в
науковому дослідженні з міжнародного права
9. Здатність до самонавчання та підвищення рівня власної
кваліфікації
7 – Програмні результати навчання
1.
Усвідомлювати особливості системи міжнародного
публічного, приватного права та права Європейського Союзу,
аналізувати стан відповідності міжнародно-правових актів та
актів національного законодавства міжнародно-правовій
доктрині, пропонувати шляхи вдосконалення правотворчої та
правозастосовчої діяльності з огляду на прогресивні
напрацювання в світовій та вітчизняній науці міжнародного
права
2.
Виявляти та формулювати наукову проблему в сфері
міжнародного права з огляду на ціннісні орієнтири сучасного
суспільства, обґрунтовувати новизну результатів наукового
дослідження такої проблеми, його теоретичне та практичне
значення
3.
Ініціювати, організовувати та проводити комплексні
дослідження в сфері міжнародного права, формулювати загальну
методологічну
базу
власного
наукового
дослідження,
усвідомлювати його актуальність, мету і значення для розвитку
інших галузей науки, суспільно-політичного, економічного
життя,
правотворчої
та
правозастосовчої
діяльності,
національної чи світової правової культури, а також захищати
результати інноваційного наукового дослідження
4.
Використовувати в науково-дослідницькій та професійній
діяльності
основні
категорії
теоретичної
філософії,
фундаментальні праці провідних вітчизняних та зарубіжних
вчених у сфері міжнародного права, основні теоретичні
концепції та доктрини міжнародного права, здійснювати
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моніторинг
юридичних
джерел
інформації
відносно
досліджуваної проблеми
5.
Демонструвати навички комунікацій з представниками
професійних груп галузі міжнародних відносин та інших галузей
знань, представниками різних видів правничої діяльності на
міжнародному рівні, зокрема шляхом організації спільної науководослідної та інноваційної роботи, а також представляти результати
власних наукових досліджень на міжнародних науково-практичних
й наукових конференціях, круглих столах та семінарах
6.
Розуміти принципи фінансування науково-дослідної
роботи, готувати запит на отримання фінансування, звітну
документацію, а також керувати процесом розробки та
управління науковими проектами
7.
Досліджувати
норми
міжнародного
публічного,
приватного права та права Європейського Союзу, застосовувати
їх в практичній юридичній та науковій діяльності, виявляти
колізії між нормами міжнародного та національного права,
пропонувати шляхи їх подолання
8.
Готувати проекти міжнародних договорів та актів
національного законодавства
9.
Тлумачити норми міжнародного публічного, приватного
права та права Європейського Союзу з метою їх подальшого
вдосконалення та розвитку
10. Здійснювати фаховий аналіз практики міжнародних
судових та арбітражних установ, рішень міжнародних
організацій, актів права ЄС з метою застосування найкращого
досвіду у вітчизняній правотворчій та правозастосовчій
діяльності
11. Готувати пропозиції з приведення норм вітчизняного
законодавства у відповідність до норм міжнародного права
12. Здійснювати теоретичне та практичне забезпечення
міжнародно-правового захисту інтересів України шляхом
підготовки та видання наукових публікацій, участі в
міжнародних конференціях, законотворчій діяльності
13. Застосовувати основні поняття і категорії педагогіки,
методики викладання, інноваційні освітні технології навчання у
закладах вищої освіти, ефективно використовувати навчальнометодичні комплекси для студентів закладів вищої освіти,
планувати й реалізовувати різні форми організації освітнього
процесу у закладах вищої освіти
14. Репрезентувати результати власних наукових досліджень
в сфері міжнародного права іноземною (англійською) мовою та
демонструвати високу культуру англомовного академічного
(юридичного) письма
15. Усвідомлювати необхідність навчання впродовж життя та
підвищення рівня власної професійної кваліфікації
8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми
Специфічні характеристики
кадрового забезпечення
Специфічні характеристики
матеріально-технічного
забезпечення
12

Специфічні характеристики
інформаційного та
навчально-методичного
забезпечення
9 – Академічна мобільність
Національна кредитна
мобільність
Міжнародна кредитна
мобільність
Навчання іноземних
здобувачів вищої освіти

За умови володіння державною мовою, а також володіння
іноземною мовою на рівні, що відповідає Загальноєвропейським
рекомендаціям з мовної освіти.
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2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ ТА ЇХ
ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ
2.1.
Код н/д

1
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.

Перелік компонент ОП

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи),
практики, кваліфікаційна робота)
2
1. Обов’язкові компоненти ОП
Академічне письмо англійською мовою (English
academic writing)
Філософія науки та інновацій
Проблеми теорії міжнародного права
Міжнародне судочинство (англійською мовою)
Асистентська педагогічна практика
Дисертаційна робота доктора філософії

Загальний обсяг обов'язкових компонент:
2. Вибіркові компоненти ОП
Перелік №1 (аспірант обирає 1 дисципліну з переліку)
ВК 1.1. Практична філософія та епістемологія науки
ВК 1.2. Професійно-педагогічна компетентність викладача
ВНЗ
ВК 1.3. Європейська грантова система підтримки наукових
досліджень та академічних обмінів
ВК 1.4. Комерціалізація наукових досліджень та трансфер
технологій
ВК 1.5. Принципи організації науково-дослідницьких робіт
ВК 1.6. Наукова бібліографія: практикум
ВК 1.7. Наукова
комунікація:
методи
оприлюднення
результатів дослідження
ВК 1.8.
Професійне
проектне
управління
науковими
дослідженнями
ВК 1.9. Інтелектуальні обчислення та аналіз даних
ВК 1.10. Мінерально-сировинна база України
ВК 1.11. Основи системної біології
ВК 1.12. Сучасні кількісні методи аналізу соціальних даних
ВК 1.13. Сучасні проблеми і тенденції розвитку інформаційних
технологій
ВК 1.14. Наноструктуровані
полімерні
матеріали
для
біотехнологій, медицини, інформаційних технологій
та сонячної енергетики
ВК 1.15. ЯМР-спектроскопія для природничих наук
ВК 1.16. Теорія хаосу
ВК 1.17. Математичні основи захисту інформації
ВК 1.18. Математична теорія фінансових ринків
ВК 1.19. Цивілізаційні, етнокультурні та міжетнічні процеси в

Кількість
кредитів

Форма
підсумкового
контролю

3

4

3,0

екзамен

7,0
4,0
4,0
10,0
0,0

екзамен
екзамен
екзамен
практика
захист
28,0

4,0

екзамен
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Європі
Глобалізаційні процеси в сучасному світі
Актуальні проблеми сучасного суспільства: Україна у
глобальних та регіональних порівняннях
ВК 1.22. Українська наукова мова
ВК 1.23. Практична риторика
ВК 1.24. Технології впливу в діловій комунікації
ВК 1.25. Психологія спілкування
ВК 1.26. Актуальні проблеми зовнішньої політики України
ВК 1.27. Право інтелектуальної власності
ВК 1.28. Ринок цінних паперів
ВК 1.29. Лінгвістичне програмування поведінки людини
ВК 1.30. Література у глобальному естетичному просторі ХХІ
ст.
ВК 1.31. Глобальні зміни клімату, нові геосферні тренди
ВК 1.32. Глобальні проблеми людства та сталий розвиток
ВК 1.33. Інноваційні технології в сфері воєнної та
інформаційної безпеки
ВК 1.34. Методологія проведення наукових досліджень у сфері
інформаційних технологій спеціального призначення
ВК 1.35. IT Essentials ("Основи інформаційних технологій")
ВК 1.36. NDG Linux Essentials
ВК 1.37. Soft skills (англійською мовою)
Перелік №2 (аспірант обирає 2 дисципліни з переліку)
ВК 2.1. Універсалізм та регіоналізм у міжнародному праві
(англійською мовою)
ВК 2.2. Практичні аспекти реалізації міжнародного права
ВК 2.3. Актуальні проблеми права Європейського Союзу
ВК 2.4. Правотворча діяльність міжнародних організацій
ВК 2.5. Становлення та розвиток доктрини міжнародного
приватного права
ВК 2.6. Актуальні проблеми міжнародного цивільного
процесу та міжнародного комерційного арбітражу
Загальний обсяг вибіркових компонент:
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ СКЛАДОВОЇ
ПРОГРАМИ
ВК 1.20.
ВК 1.21.

екзамен

8,0

12,0
40,0
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Структурно-логічна схема ОП

Філософія науки та інновацій
Проблеми теорії міжнародного права
Міжнародне судочинство (англійською мовою)
Академічне письмо (англійською мовою)
Асистентська педагогічна практика

Вибіркові дисципліни

Підсумкова атестація:
1. Комплексний іспит зі спеціальності
2. Захист дисертаційної роботи доктора філософії
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3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Атестація випускників освітньої програми “Міжнародне право” спеціальності 293
“Міжнародне право” проводиться у формі комплексного іспиту зі спеціальності та захисту
дисертаційної роботи доктора філософії.
1. Комплексний іспит зі спеціальності здійснюється у письмовій та усній формі шляхом
надання відповідей на поставлені питання. Під час оцінювання перевіряються такі програмні
результати навчання: ПРН 1, ПРН 4, ПРН 7, ПРН 9, ПРН 10.
3. Захист дисертаційної роботи доктора філософії здійснюється у спеціалізованій вченій раді.
Під час оцінювання перевіряються такі програмні результати навчання: ПРН 1, ПРН 2, ПРН
3, ПРН 4, ПРН 7, ПРН 8, ПРН 10, ПРН 11.
Присвоєння професійних кваліфікацій (молодший науковий співробітник, викладач вищого
навчального закладу особам, які їх не мали) здійснюється актами уповноважених комісій за
окремо затвердженим порядком.
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4. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
ОК 1
ЗК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

+

ЗК 2

+

ЗК 3

+

ЗК 4

+

ЗК 5

+

ЗК 6

+

ФК 1

+

ФК 2

+

ФК 3

+

ФК 4

+

ФК 5

+

ФК 6

+

ФК 7
ФК 8
ФК 9

+
+
+
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5. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
(ПРН) ВІДПОВІДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

ОК 1

ОК 2

ПРН 1

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

+

ПРН 2

+

ПРН 3

+

ПРН 4

+

ПРН 5

+

ПРН 6

+

ПРН 7

+

ПРН 8

+

ПРН 9

+

ПРН 10

+

ПРН 11

+

ПРН 12

+

ПРН 13
ПРН 14
ПРН 15

+
+
+
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