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Сьогоднішні глобальні політико-правові реалії та виклики, що стоять 

перед міжнародною спільнотою і міжнародним правопорядком вимагають 
реформування системи освіти України задля вдосконалення, модернізації й 
оновлення фахової підготовки, набутих інтегральних, загальних і фахових 
компетентностей юристами-міжнародниками та фахівцями у сфері юридичної 
освіти.  

Мета програми підвищення кваліфікації (стажування)– 
вдосконалення професійної підготовки юристів-міжнародників та фахівців у 
сфері юридичної освіти шляхом поглиблення і розширення їх професійних 
знань, умінь і навичок, набуття досвіду виконання додаткових завдань та 
обов’язків в межах спеціальності за допомогою вивчення педагогічного 
досвіду, сучасних тенденцій міжнародного співробітництва, міжнародного 
права і перспектив їх розвитку; розробки навчально-методичних матеріалів, 
призначених для використання при підготовці фахівців; розвитку професійних 
компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій); 
формування у здобувачів освіти ключових компетентностей (в т.ч. 
використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в 
освітньому процесі). 

Основні завдання програми підвищення кваліфікації (стажування) – 
оновлення та поглиблення знань, формування нових компетенцій у 
міжнародній науково-дослідній, організаційно-управлінській та юридичній 
практичній діяльності; оновлення та поглиблення знань, формування нових 
компетенцій з профілюючих навчальних дисциплін; засвоєння інноваційних 
технологій, форм, методів та засобів науково-практичного навчання; вивчення 
міжнародного досвіду з метою якісного вирішення професійних завдань у сфері 
освітянської, наукової та практичної діяльності; застосування інноваційних 
технологій реалізації змісту навчання, що передбачає його диференціацію, 
індивідуалізацію, запровадження цифрових, інформаційно-комунікативних 
технологій навчання. 

Програма підвищення кваліфікації (стажування) спрямована на 
формування таких компетентностей, а саме: засвоїти інноваційні форми, 
методи та засоби навчання, якими користуються передові вищі навчальні 
заклади світу; набути досвід формування змісту навчання з урахуванням його 
спрямування на доктринальні, порівняльно-правові та практичні аспекти 
міжнародного права та права Європейського Союзу; ознайомитися з сучасними 
зарубіжними дослідженнями з міжнародного права та права ЄС, змістом 
основних наукових дискусій у цих галузях, тенденціями та пропозиціями 
вдосконалення норм міжнародного права та їх імплементації в національне 
законодавство задля продовження євроінтеграційного курсу України в умовах 
глобалізаційних процесів; розробляти пропозиції щодо удосконалення 
освітнього процесу, впровадження у практику навчання кращих теоретико-



методологічних досягнень педагогіки вищої школи з їх адаптацією до потреб 
вивчення дисциплін в галузі міжнародного права; отримати знання і практичні 
навички з імплементації міжнародного гуманітарного права, міжнародного 
кримінального права (в т.ч. положень Римського статуту Міжнародного 
кримінального суду) в законодавство України в контексті триваючого 
збройного конфлікту на Донбасі і в Криму та обов’язку України щодо 
притягнення винних до кримінальної відповідальності за вчинення 
міжнародних злочинів. 

Програмні результати навчання: 
знати: характерні риси і специфіку міжнародного права і права ЄС; 

поняття, принципи, інститути, загальні теоретичні положення міжнародного 
права і права ЄС; структуру і педагогічні аспекти організації освітньої 
діяльності; освітньо-педагогічні умови відбору кадрів, прийому їх на роботу і 
звільнення; методику написання навчально-методичних матеріалів, 
призначених для використання при підготовці фахівців;  

вміти: формувати сучасний і конкурентний зміст освітніх програм з 
міжнародного права та права ЄС; застосувати передові методи науково-
педагогічних досліджень в освітньому процесі (в т.ч. під час дистанційної та 
освітньої форм такого процесу); на основі глибокого пізнання і засвоєння знань 
з міжнародного права і права ЄС сформувати власний стиль науково-
педагогічної діяльності та професійного спілкування; застосовувати сучасні 
правові технології правозастосування у сфері міжнародного права; 
організовувати PR-кампанії освітнього закладу; проводити лекційні і 
семінарські заняття з метою вироблення і вдосконалення науково-педагогічних 
умінь і навичок. 

володіти: методами, прийомами і формами навчання, формування 
особистості науково-педагогічного працівника закладу вищої освіти у сфері 
міжнародного права; навичками застування міжнародної і європейської 
методології для проведення наукових досліджень та формування 
конкурентного змісту освітніх програм у сфері міжнародних правовідносин; 
прийомами і методами тлумачення  нормативно-правових і доктринальних 
джерел для формулювання і вирішення наукових проблем, а також 
забезпечення належного рівня наукового супроводу процесу 
правозастосування; навичками організації і здійснення професійної комунікації, 
переговорного процесу, врегулювання конфліктів. 

Програма підвищення кваліфікації (стажування) охоплює такі 
змістові модулі: 

− міжнародно-правові засади функціонування та вдосконалення 
міжнародних правовідносин; 

− методологія дослідження, вивчення і викладання міжнародного права і 
права ЄС; 

− проблеми і тенденції розвитку міжнародного права і права ЄС; 
− джерела міжнародного права і права ЄС та проблеми їх тлумачення; 
− сутність міжнародного права і права ЄС, проблеми і перспективи 

імплементації їх положень в законодавство Україні; 
− передумови, шляхи, проблеми і наслідки євроінтеграційних процесів в 

України. 
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