
 

 

ТАБЛИЦЯ ВРАХУВАННЯ / ВІДХИЛЕННЯ ПРОПОЗИЦІЙ, 

НАДАНИХ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ У ПРОЦЕСІ ОБГОВОРЕННЯ 

НОВОЇ РЕДАКЦІЇ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 293.00.01 «МІЖНАРОДНЕ ПРАВО» ДЛЯ 

ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ 

 

 

Відомості про 

автора пропозиції 

Пропозиції Відповідь на надану пропозицію 

Пропозиції від роботодавців 

   

Ілона  

Гавронська 

Керівник 

експертної групи 

стратегічного 

планування 

Міністерства 

цифрової 

трансформації 

України 

Особливу увагу приділити аналізу та обробці 

інформації про стан міжнародних відносин, 

зовнішньої політики України та інших держав, 

складати аналітичні довідки, звіти й інші 

форми представлення результатів аналізу з 

правильним оформленням посилань на норми 

міжнародного та національного (українського 

та закордонного) права, зважаючи на те, що 

робота з юридичними документами вимагає 

відповідних навиків.  

 Пропозиція врахована.  У РНП  ОК Міжнародне 

право, ОК Міжнародне приватне право, ОК 

Правничі системи сучасності передбачено Під  

час розроблення робочих програм практик 

передбачено включити надання індивідуальних 

завдань, спрямованих на практичну роботу з 

документами.  

 

 Надано рекомендацію: 

 ввести до навчального плану освітній 

компонент, спрямований на формування 

навичок складання аналітичних документів, 

зокрема, аналітичних довідок, службових 

записок тощо. 

Пропозицію врахована частково: до ОК 

«Міжнародне економічні відносини» внесено 

практичні заняття, що передбачають написання 

аналітичних довідок та проведення 

прогностичних досліджень правового характеру. 



 - передбачити формування фахових 

компетентностей у сфері правового 

регулювання інвестицій у інформаційні 

технології.   

Пропозицію враховано.  До ОК Міжнародне 

інвестиційне право внесено окрему тему щодо 

врегулювання  правових аспектів інвестиційної 

діяльності  у сфері інформаційних технологій.     

Юлія Палій 

Адвокат, 

менеджер у сфері 

надання 

юридичних послуг  

консультант із 

управління та 

розвитку та CEO 

адвокатського 

об'єднання AVER 

LEX  

Сприяти формуванню компетентностей в сфері 

адвокатської діяльності та визначенню 

індивідуальної кар’єрної траєкторії.    

Пропозицію враховано: Введено у вибірковий блок 

ОК «Адвокатура».   

Сприяти вивченню методик тлумачення 

нормативних документів, надання роз’яснень та 

приділяти увагу особливостями роботи з 

клієнтами.   

 

Передбачається врахувати пропозиції при розробки 

РНП «Адвокатура». 

 

Приділяти увагу формуванню навичок 

комунікації, риториці та вмінню вести 

переговори.  

 ОП передбачено низку ОК, що формують soft 

skills та професійну комунікацію,  зокрема, ОК 

«Університетські студії», ОК «Конфліктологія», 

ОК «Основи дипломатії»,  ОК «Ораторське 

мистецтво». Крім того, програмні результати 

навчання досягаються за рахунок роботи у міні-

групах, виступів на семінарських і практичних 

заняттях, захистів курсової роботи (на 2 та 3 

курсах).   

 

Катерина 

Яковенко, 

Адвокат 

юридичного 

об’єднання  

EQUITY LAW 

FIRM 

 

Доповнити спектр компетентностей, що 

визначають  формування навичок  

проведення юридичні консультації з питань 

міжнародного права, національного права 

України та інших держав, а також визначати 

юридичні ризики зовнішньополітичних або 

зовнішньоекономічних заходів та ініціатив, 

визначати шляхи їх оптимізації. 

Пропозицію враховано при розробленні нової 

редакції ОП, передбачено також розширити бази 

практики за рахунок науково-дослідницьких 

центрів, що займаються аналітичною діяльністю . 



Сприяти формуванню компетентності у сфері 

правового регулювання трудової міграції як 

однієї з актуальних тематик сучасного 

міграційного права, що має практичне значення. 

У зв’язку з об’єктивною нестачею кредитів 

окрема дисципліна Міграційне право не може бути 

введено в ОП. Проте,  пропозицію враховано 

частково: у ОК «Міжнародне приватне право: 

Особлива частина» у темі «Трудові відносини у 

міжнародному приватному праві» висвітлюються 

правові питання трудової міграції, в тому числі 

отримання іноземцями дозволу на 

працевлаштування.  

Врахувати в ОП підвищення вимог до рівня 

володіння ІКТ майбутніми юристами-

міжнародниками 

Буде розширено змістове наповнення дисциплін 

інформаційного блоку, спрямованого на 

формування компетентності у сфері застосування 

ІКТ у юридичній практиці. 

 Передбачити під час реалізації ОП можливості 

для розвитку навиків налагодження комунікації 

з різними учасниками освітнього процесу, 

навиків публічного виступу. 

Забезпечити проведення тренінгів 

комунікативності, лідерства, командної 

взаємодії, вирішення конфліктних ситуацій. 

Формування навичок забезпечується за рахунок 

таких ОК як ОК «Університетські студі», ОК 

«Конфліктологія», ОК «Логіка» Блоком дисциплін 

мовної підготовки.  Ці уміння також формуються 

протягом усього навчання на ОП під час виконання 

практичних завдань у міні-групах, виступів на 

семінарських і практичних заняттях, захистів 

курсової роботи.   

Пропозиції НПД кафедр ФПМВ 

Доц.Тимченко 

Л.О., гарант ОП 

293 «Міжнародне 

право» 

Враховувати необхідність вдосконалення  

змісту ОП виходячи із нової траєкторії створення 

галузевої системи кваліфікацій, яка визначена 

положеннями Проекту розвитку юридичної освіти, 

підготовленого Міністерством науки і освіти 

України, новими програмами проведення ЄДКІ, 

ЄФВВ та ЄВІ. 

 

Пропозиція врахована  



Доц. Братко І.В. Внести зміни у розподіл блоків вибіркових 

дисциплін. Переглянути їх зміст.  

Пропонується включити у нову редакцію 

ОП2021 один вибірковий блок спеціального 

спрямування , що показав позитивні результати 

та обирався протягом 3 років студентами. 

Інший вибірковий блок на 600 кредитів 

студенти можуть обирати дисципліни з 

переліку вибіркових дисциплін.     

Пропозиція врахована та підтримана іншими 

стейхолдерами, зокрема Радою студентського 

самоврядування. Вибірковий блок «Правове 

регулювання міжнародних економічних 

відносин» включено у вибіркову частину нової 

редакції ОП 2021.  

Доц. Л.О. 

Тимченко  

Внести дисципліну «Адвокатура», про що 

неоднарозово говорили роботодавці. Додати 

дисципліну «Порівняльне муніципальне право» 

як перспективну та таку, що відображає сучасні 

тенденції розвитку компаративістики.   

Пропозиції підтримані. 

Зав.каф іноземної 

мови 

Д.В.Ольшанський 

Збільшити кількість годин на вивчення англ. 

мови професійного спрямування  

У зв’язку з об’єктивною нестачею кредитів 

пропозиція не врахована. Проте, підтримано 

пропозицію, що виникла при обговоренні 

питання, а самє: включити у блок вибіркових 

дисциплін університету спеціальну дисципліну 

вивчення англійської мови для юристів-

міжнародників.   

Проф. А.Ю. 

Нашинець-

Наумова, 

При викладанні порівняльних дисциплін 

більше приділяти уваги законодавству України. 

При формуванні блоків дисциплін враховувати 

вивчення окремих галузей   

Пропозиція врахована. Такий підхід 

застосовується до ОК Митне право, ОК 

Міжнародне фінансове право. Одночасно, до 

РПН порівняльних дисциплін рекомендовано 

вносити тематики, присвячені розгляду 

законодавства України.  

Доц. Братко І.В.  Проводити виїзні заняття на території баз 

практики та відвідувати професійні заходи, 

включати їх у навчальний процес.  

 Пропозицію підтримано, в рамках партнерства з 

Legal High School студенти залучені до проведення 

правових просвітницьких та професійних заходів 

практичного спрямування.   Проте, участь у заходах 

пов’язана з епідемічною ситуацією.  



Пропозиції від здобувачів освіти 

Юрчук Валерія, 

студентка 3 курсу 

спеціальності МП 

Враховувати неформальну освіту у навчальному 

процесі.  

Пропозиція підтримується, проте для врахування 

неформальної освіти необхідно дотримуватись 

вимог Університету. Кафедрою узгоджено 

процедурні питання врахування неформальної 

освіти.  

Марія Лозицька, 

студентка 3 курсу 

ОП 

«Міжнародне 

право» 

Розширити бази практики, включити до баз 

практики судові органи. Включити до ОП 

дисципліну, що відповідає вивченню основ 

адвокатської діяльності. 

Пропозицію враховано, передбачається 

розширити перелік баз практики та укласти нові 

угоди з базами практик. До ОП включено ОК 

«Адвокатура» 

Узагальнені 

пропозиції від 

студентів 2-3 

курсів ОП 

«Міжнародне 

право» 

Ввести дисципліну, що стосується   

порівняльних аспектів муніципального права.  

Пропозицію враховано, до блоку вибіркових 

дисциплін передбачається включити ОК 

«Порівняльне муніципальне право».  

Зменшити обсяг дисципліни «Порівняльне 

конституційне право». 

Зменшено кількість кредитів для ОК  

«Порівняльне конституційне право» з 5 кредитів 

на 4 кредити.  

Збільшити кількість практичних годин, 

розглядати кейси, застосовувати рольові ігри та 

моделювання ситуацій, роботу з нормативними 

документами тощо при вивчені дисциплін.   

Пропозицію враховано: у викладанні задіяні 

центри компетентності. Застосовуються 

інтерактивні методи навчання.  

Узагальнені 

пропозиції від 

студентів2 курсу 

ОП «Міжнародне 

право» 

При викладанні дисциплін порівняльного 

характеру приділяти вивченню законодавства 

України.  

Пропозицію буде враховано при розробці РНП 

порівняльних дисциплін та блоку дисциплін 

«Міжнародне приватне право».  

Додати дисципліни про мистецтво та культуру. Пропозиція враховується, обговорюється 

можливість включення до Блоку дисциплін 

«Українські студії» ОК відповідного 

спрямування, зокрема ОК «Істрія культури та 

громади міста Києва».  



 Надавати студентам можливість обирати місця 

проходження практики .  

Така позиція студентів підтримується, це 

допомагає студентам не лише отримати 

відповідні компетентності, а також визначитись з 

майбутньої сферою своєї професійної діяльності. 

Проте, такий дозвіл може бути надано лише за 

умови професійної відповідності бази практики та 

завданням практики.   

 Запрошувати на зустрічі в рамках навчальної-

ознаймчої практики 1 курсу студентів старших 

курсів. 

 Пропозицію враховано. 

 Для 1 курсу робити спільні зустрічі зі старшими 

курсами для ознайомлення першокурсників з 

досвідом старшокурсників. 

Пропозицію буде враховано при організації 

освітньої діяльності за ОП, зокрема: при 

ознайомленні студентів 1 курсу зі змістом 

вибіркових дисциплін буде запрошено 

студентів старших курсів для того, щоб вони 

могли поділитись своїми враженнями та надали 

поради виходячи зі свого досвіду. 

 Розширити можливості формування знань та 

уміння через професійне спілкуватися на 

англійській мові, проводити  наукові дискусії 

іноземними мовами. 

Пропозицію буде враховано при розробленні РНП 

з ОК «Перша іноземна мова» ОК «Теорія і 

практика перекладу першої іноземної мови» 

Пропозиції від академічної спільноти 

С 

Ст.викл, к.ю.н. 

Н.А.Сергієнко 

Кафедра 

публічного та 

приватного права 

ФПМВ КУБГ 

Доцільно вносити у навчальний процес 

організацію судового розгляду справи. 

Застосовувати case-study, зокрема, при 

викладанні тематики   врегулювання спорів у 

міжнародному праві та розгляді питання 

відповідальності міжнародних організацій у 

міжнародному праві на основі конкретних справ 

міжнародних судових інституцій. Такий же 

підхід доцільно  застосовувати до викладання 

Пропозиція врахована. Застосування кейсів як 

лекційного матеріалу та завдань для самостійної 

роботи практикується у Міжнародному 

приватному праві (тема Міжнародний цивільний 

процес) та запропоновано за цією темою 

проводити лекціі та практичні заняття (лекційний 

матеріал та кейс в ЕНК).  

 



дисципліни Міжнародний комерційний 

арбітраж.  

 

Д.ю.н., проф. 

М.Медведєва 

Звертати увагу на формування індивідуальної 

траєкторії здобувачів, зокрема,  розширювати 

можливості обирати дисципліни за каталогами 

університету.  

Пропозиції враховано.   

Д.ю.н., проф. 

З.Макаруха 

Бажано додати практичні заняття, спрямовані 

на опрацювання європейських нормативно-

правових актів (регламентів та директив ЄС, 

резолюцій ПАРЄ тощо), а також розглядати 

практику їх застосування на основі кейсів. 

Звертати увагу на гармонізацію національного 

законодавства з правом ЄС.  

 Враховано у РНП  блоку дисциплін 

«Європейське право».  

Проф. В.М.  

Андрєєв  

Варто звернути увагу на вивчення культурного 

надбання міста Києва та унікальність культури 

українського народу .   

Пропозицію враховано, блок дисциплін 

Українські студії містить освітні компоненти: 

Історія української культури та Істрія та культура 

громади міста Києва.   

 

 

 


