
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Національний авіаційний університет

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Вченою радою Факультє 
міжнародних відносин 
Протокол № 5  від «1^> іервня 2019 ] 
Голова вч евдї^ Зй ф аі ^іьтету

олошин

Система менеджменту якості

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ

КАФЕДРИ МІЖНАРОДНОЕО ПРАВА

ФАКУЛЬТЕТУ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 
на 2019-2024 навчальний рік

СМЯ НАУ ППР 15.01.06 (01) -  01 -  2019

КИЇВ

Схвалено на засіданні кафедри міжнародного права 
ФМВ НАУ
протокол № 7 від 7 червня 2019 р.



Система менеджменту якості 
ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ 
КАФЕДРИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА 

на 2019-2024 навчальний рік

Шифр
документа

СМЯ НАУ П 
15.01.06(01) - 0 1 -  

2019

стор. 2 з 11

1. Загальні положення

Кафедра міжнародного права є окремим структурним підрозділом Факультету 
міжнародних відносин Національного авіаційного університету, яка забезпечує виконання 
освітянських, педагогічних, організаційних, методичних, наукових завдань університету у 
частині, що стосується міжнародно-правового забезпечення сфери діяльності цивільної 
авіації та співробітництва в даній сфері.

Основна діяльність кафедри зумовлена ситуацією перебування України в епіцентрі 
геополітичного конфлікту, а також зростанням інтенсифікації міжнародної діяльності 
держави, суспільства і приватного сектору в авіаційній сфері, що потребує кваліфікованого 
міжнародного правового врегулювання.

Дані обставини передбачають необхідність формування кафедри як 
міждисциплінарного співробітництва педагогів і науковців, як наукової школи, що 
орієнтується на стратегічне бачення перспектив розвитку міжнародного права в умовах 
трансформації світового порядку та змін в пріорітетах на базі міжнародно-кримінологічного 
обгрунтування глобалізаційних процесів.

2. Основні завдання і напрямки діяльності.

Основні напрями і завдання кафедри визначаються цілями і завданнями Факультету 
міжнародних відносин як складової частини Національного авіаційного університету. 

Виходячи з цього основними завданнями на 2019-2014 роки кафедра вважає:
1. Підготовка юристів-міжнародників як висококваліфікованих фахівців з 

міжнародного права, здатних виконувати професійні функції наукового, 
педагогічного та інноваційного характеру.

2. Підготовка науково-педагогічних кадрів аспірантів, здобувачів, 
докторантів зі спеціальності «Міжнародне право»

3. Подальший розвиток і поширення кафедральної науки через розробку 
тематики наукової школи «Міжнародно-кримінологічний підхід у антитерористичній 
нормотворчості», як беззаперечної умови підготовки висококваліфікованих юристів- 
міжнародників.

4. Підвищення інтелектуального потенціалу і кваліфікації професорсько- 
викладацького складу шляхом стажування у споріднених навчальних закладах, 
державних і міжнародних установах як в Україні, так і за кордоном.

5. Здійснення наукового пошуку по основних і, передусім, методологічних 
проблемах розвитку міжнародного права економічної і без пекової спрямованості, а 
також поширення знань у формі публікації підсумків дослідницької діяльності у 
наукових виданнях та інформування на наукових, науково-практичних форумах та в 
мережі Інтернет.

6. Здійснення моніторингу і аналізу розвитку діяльності у країні і за 
кордоном з питань міжнародно-правозастосовчої діяльності і на цій основі участь у 
підготовці законопроектів, аналітичних довідок і доповідей органам державної влади.

7. Участь в роботі наукових, експертних рад, комісій, профільних 
комітетів, державних структур, виконання експертиз та рецензій на різні проекти і 
матеріали за дорученням і замовленням органів влади, консультування з проблем 
міжнародно-правового регулювання, оприлюднення позицій держави з конкретних 
питань міжнародної практики і міжнародного права.

8. Розвиток зв’язків кафедри за напрямами діяльності з науковими, 
освітянськими і суспільними організаціями в Україні і за кордоном.
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9. Науково-теоретичний аналіз міжнародної правової складової збройного 
конфлікту в Україні у форматі системи аргументів, покликаних для обгрунтування 
основної наукової ідеї наукової школи кафедри.

У відповідності з цими основними функціями (напрямами) діяльності кафедри є: 
навчально-педагогічна, науково-дослідницька, організаційно-методична, науково- 
педагогічна, інформаційно-аналітична, експертно-консультативна.

3. Наукова діяльність кафедри

Основоположною умовою повноцінної роботи кафедри як науково- 
педагогічного колективу є наявність наукової школи, яка б дозволила розвивати нові наукові 
напрями і готувати кваліфікованих дослідників із числа молодих науковців, підвищувати 
науковий потенціал усіх співробітників кафедри.

На сьогодні можна констатувати про те, що на кафедрі сформована наукова 
школа «Міжнародно-кримінологічна основа сучасної нормотворчості». Про це свідчить її 
визнання вітчизняною та міжнародною науковою спільнотою. Зокрема, за кафедрою 
закріплено створення та розвиток такого нового напрямку у науці міжнародного права як 
«Міжнародна кримінологія тероризму», а також розробка конфліктологічної основи 
нормотворчості у міжнародному антитерористичному праві (монографія «Конфліктологія в 
міжнародній антитерористичній правотворчості»). Таким чином, на подальший період часу, 
як стратегічна мета, ставиться завдання удосконалення та розвитку у напрямах опрацювання 
концепції кримінальної відповідальності держави за міжнародним правом, а також розробки 
теорії антитерористичного змісту міжнародного права.

Реальна перспектива виконання цих завдань пов’язується зі сферою 
міжнародно-правового регулювання забезпечення безпеки аерокосмічної галузі, зокрема, з 
антитерористичним напрямом у міжнародному праві, який має перспективу формування е 

окрему міжсистемну галузь міжнародного права.
Це обумовлено тим, що сучасний тероризм представляє собою одну з глобальних 

проблем сучасного світу. Успішна боротьба з ним можлива за умови створення дієздатної, 
глобальної системи безпеки, ключовою складовою якої вбачається цілісне міжнародне 
антитерористичне право, яке складається із норм, кваліфікуючих терористичний злочин, 
норм, що забезпечують права людини, а також норм, регулюючих діяльність інституційних 
антитерористичних систем і органів.

Участь кафедри в науковому опрацюванні проблем міжнародно-правовогс 
регулювання забезпечення безпеки аерокосмічної галузі в цілому і, зокрема науково- 
теоретичних обгрунтувань міжсистемної галузі «міжнародне антитерористичне право» € 
органічною складовою наукових програм НАУ і відповідає його профільності.

Таким чином, враховуючи актуальність проблеми міжнародно-правової протидії 
тероризму та іншим злочинам, зокрема аерокосмічній галузі, основним напрямом науково- 
дослідницької діяльності кафедри з перспективою вдосконалення і розвитку наукової школи 
доцільно визнати розробку міжнародно-правових антитерористичних механізмів на базі 
формування міжнародного антитерористичного права як міжгалузевої, міжсистемної галузі 
міжнародного права.

Одночасно, опрацювання предмету правового регулювання, а тако* 
удосконалення і систематизація об’ємного матеріалу галузі, що народжується, потребу( 
освоєння широкого спектру теоретичних знань і матеріалів у суміжних з правом науках 
соціології міжнародних відносин, культурології, філософії, конфліктології, геополітиці 
геоекономіці тощо.
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4. Навчальио-методична робота.

В структурі ФМВ НАУ кафедра спеціалізується на підготовці фахівців освітньо- 
кваліфікаційного рівня «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» з напряму «Міжнародні 
відносини», за спеціальністю «Міжнародне право».

Загальноосвітня підготовка здійснюється з метою отримання випускниками 
знань, вмінь та навичок, необхідних для оптимального використання засвоєного 
теоретичного міжнародно-правового матеріалу на практиці.

З метою вдосконалення навчального процесу вбачається за доцільне 
організувати роботу за наступними напрямами:

1. Ввести вибіркові блоки дисциплін вільного вибору студента : «Міжнародне 
публічне право», «Європейське право», «Міжнародний захист прав людини», «Міжнародне 
приватне право». Створити програму англомовного бакалаврату.

2. Підготовка засобів контролю та оцінювання. Удосконалення традиційних 
контрольних завдань повинно супроводжуватися створенням контрольних комплексів, які б 
охоплювали практично усі навчальні дисципліни.

3. Розробка активних форм навчання. Передбачається розширення системи 
дидактичних прийомів при проведенні активних форм і методів навчання, зокрема, віддавати 
перевагу тренінгам.

4. Проведення занять із застосуванням інформаційно-комп’ютерних технологій 
навчання. Планується створення лекцій-презентацій практично по всіх навчальних 
дисциплінах у комплексі з використанням електронних конспектів лекції для самостійної 
підготовки студентів і розробки відповідних електронних видань і мережевих курсів.

5. Продовження втілення в навчальний процес системи СМЯ.

5. Організаційна та виховна робота.
1. Постійно проводити профорієнтаційну роботу в школах м.Києва та регіонів по 

набору студентів.
2.Налагоджувати контакти з посольствами з метою реклами спеціалістів ФМВ та 

залучення до навчання іноземних студентів.
3. Проводити конференції, круглі столи серед студентів ФМВ з обговорення 

актуальних проблем сучасного міжнародного права та порівняльного правознавства.
4. Залучати студентів до написання та публікації наукових статей і тез у фахових 

виданнях.
5. Залучати студентів до проведення засідань кафедри присвячених ходу навчального 

процесу та підсумкам навчання.
6. Регулярно оновлювати інформацію про кафедру міжнародного права на сайті ФМВ

НАУ.
7. Надавати можливість студентам, які отримали відповідні гранти, для навчання за 

кордоном.

6. Кадрова робота.
1. Забезпечити 90% рівня питомої ваги викладачів з науковим ступенем серед 

загальної кількості викладачів.
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2. Підвищувати фаховий рівень викладачів шляхом підвищення кваліфікації на курсах 
педагогічної майстерності, на курсах іноземних мов, на інших курсах професійної 
спрямованості, а також шляхом стажування у споріднених навчальних та наукових 
установах.

3. Створювати систему кадрового резерву кафедри.
4. Оновлювати кадровий склад кафедри шляхом залучення випускників магістратури 

спеціальності «Міжнародне право».

7. Практичні заходи.
Держава виходить з того, що освіта -  це стратегічний ресурс правового, соціально- 

економічного, культурного і духовного розвитку суспільства, поліпшення добробуту людей, 
забезпечення національних інтересів, зміцнення міжнародного авторитету й формування 
позитивного іміджу нашої держави. Якісна освіта є необхідною умовою забезпечення 
сталого демократичного розвитку суспільства, консолідації усіх його інституцій, гуманізації 
суспільно-економічних відносин, формування нових життєвих орієнтирів особистості.

Тому наукова робота кафедри міжнародного права Національного авіаційного 
університету визначає основні напрями і шляхи реалізації положень Національної правової 
доктрини України, розвитку освіти та права, здійснення реформування освіти у нових 
соціально-економічних умовах і передбачає наступне:

1. Якісне проведення занять з дисциплін, що викладаються на кафедрі, згідно 
навчальних планів та навантажень.

2. Організація та регулярне проведення на базі кафедри міжнародного права 
міжнародних науково-практичних конференцій, круглих столів, семінарів тощо.

Термін: 2019 -  2024 рр.
Відповідальний: Драчов О.В.
3. Організація та регулярне проведення секційних засідань на базі кафедри 

міжнародного права в рамках міжнародних науково-технічних конференцій 
«АВІА».

Термін: 2019 -  2024 рр.
4. Організація та регулярне проведення секційних засідань на базі кафедри 

міжнародного права в рамках міжнародних науково-технічних конференцій 
«ПОЛІТ».

Термін: 2019 -  2024 рр.
5. Організація та проведення загальноукраїнської науково-практичної конференції на 

тему: «Міжнародно-правові аспекти захисту довкілля».
Термін: 2019 -  2024 рр.
6. Організація та проведення загальноукраїнських наукових читань присвячених 

пам’яті професора доктора юридичних наук Антипенка В.Ф. на тему: 
«Міжнародно-правове регулювання інформаційної безпеки: тенденції та 
перспективи розвитку».

Термін: 2020 р.
7. Організація та проведення на базі кафедри міжнародного права методичних 

семінарів по інноваційним методам викладання.
Термін: 2019 -  2024 рр.
8. Організація та проведення на базі кафедри та факультету міжнародних відносин 

круглих столів для навчальних закладів, що готують фахівців з міжнародного 
права на тему: «Актуальні питання реформування ООН».
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Термін: 2021 р.
9. Видання монографії «...» Автор Кібець Д.В.
Термін: 2020 р.
Відповідальний: Кібець Д.В.
10. Видання монографії «...» Автор Лесь І.О.
Термін: 2020 р.
Відповідальний: Лесь І.О.
11. Видання монографії «...» Автор Замула А.Ю.
Термін: 2020 р.
Відповідальний: Замула А.Ю.
12. Захист кандидатської дисертації викладачем кафедри Яцишин М.Ю. (науковий 

керівник -  Л.О. Тимченко)
Термін: 2019 р.
Відповідальний: Яцишин М.Ю.
13. Захист кандидатської дисертації здобувачем кафедри Головатенко М.Ю. 

(науковий керівник -  Ю.О. Волошин)
Термін: 2023 р.
Відповідальний: Головатенко М.Ю.
14. Захист кандидатської дисертації здобувачем кафедри Калитенко І.О. (науковий 

керівник -  Ю.О. Волошин)
Термін: 2023 р.
Відповідальний: Калитенко І.О.
15. Захист кандидатської дисертації здобувачем кафедри Діма Серге Патрік 

(науковий керівник -  Ю.О. Волошин)
Термін: 2023 р.
Відповідальний: Діма Серге Патрік
16. Відкриття кафедрою міжнародного права спільно з кафедрою міжнародних 

економічних відносин спеціалізації.
Термін: 2019 р.
Відповідальний: Драчов О.В.
17. Розробка на базі кафедри англомовної бакалаврської освітньо-професійної 

програми.
Термін: 2019 р.
18. Оптимізація баз практики для студентів денної та заочної форм навчання 

бакалаврської та магістерської освітньо-професійної програм.
Термін: 2019 р.
19. Постійне підвищення кваліфікації викладацьким складом.
Термін: 2019-2024 рр.
20. Участь студентів спеціальності «Міжнародне право» у Всеукраїнському конкурсі 

студенськиї наукових робіт з природних, технічних та гуманітарних наук в галузі 
«Юридичні науки».

Термін: 2019-2024 рр.
21. Проведення кафедрою за участю студентів та викладачів засідань наукового 

гуртка, присвячених актуальним проблемам міжнародного права та порівняльного 
правознавства.

Термін: 2019-2024 рр.
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22. Регулярне відвідування аспірантами кафедри міжнародного права лекцій для 
аспірантів-юристів від провідних вчених Інституту держави і права ім. В.М. 
Корецького Національної академії наук України.

Термін: 2019-2024 pp.
23. Організація та проведення міжнародної науково-практичної конференції на тему: 

«Сучасні проблеми міжнародного повітряного права: від теорії до практики».
Термін: 2019 -  2024 pp.
24. Публікація викладацьким складом статей у фахових виданнях, а також виданнях, 

що входять до науково метричних баз Web of Science, Scopus, Index Copernicus 
тощо.

Термін: 2019-2024 pp.
Відповідальний: Драчов O.B.
25. Присвоєння вченого знання доцента к.ю.н., доценту кафедри міжнародного права 

О.В. Драчову.
Термін: 2022 pp.
Відповідальний: Драчов О.В.
26. Присвоєння вченого знання доцента к.ю.н., доценту кафедри міжнародного права 

А.Ю. Замулі.
Термін: 2022 pp.
Відповідальний: Замула А.Ю.
27. Підготовка варіантів електронних конспектів лекцій та лекцій-презентацій з 

дисципліни кафедри.
Термін: 2019-2024 pp.
Відповідальний: Драчов О.В.

Завідувач кафедри міжнародного права Драчов О.В.
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№
п/п

Куди передано 
(підрозділ) Дата видачі П.І.Б. отримувача Підпис

отримувача Примітки
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Дата
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АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЙ

№ п/п Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис Висновок щодо 
адекватності


