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Про затвердження тем і керівників
кваліфікаційних робіт здобувачам
другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальність 293 «Міжнародне право»
очної (денної) форми здобуття освіти

З метою організації підсумкової атестації здобувачів першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти у відповідності до вимог Положення про
організацію освітнього процесу в Київському університеті права НАН України

НАКАЗУЮ:
1.
Затвердити теми та призначити керівників кваліфікаційних робіт
здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальність
293 «Міжнародне право:
№ Прізвище, ім’я та
по батькові
з/
п
здобувана
1. Венцель
Володимир
Ігорович
2. Кебус Андрій
Віталйович
3. Кравчук Вікторія
Юрїівна
4. Муссауи Дауд

5.

Воєводін Олексій
Олександрович

6.

Поперечний
Дмитро Сергійович

7.

Семенюк Євгеній
Миколайович

Прізвище, ім’я, по
Тема кваліфікаційної роботи
батькові наукового
керівника
Відповідальність
держав
за Хорватова Оксана Олегівна
к.ю.н., доцент
міжнародно-протиправні діяння.
Матвеев Сергій Васильович
к.ю.н., доцент
Дір Ігор Юрійович
к.ю.н., професор
Бошицький Юрій
Ладиславович
к.ю.н., професор
Берназюк Олександр
Олександрович
д.ю.н., доцент
Бошицький Юрій
Ладиславович
к.ю.н., професор
Застосування колізійних норм щодо Мельниченко Оксана
Вікторівна
спадкування в міжнародному
к.ю.н., доцент
приватному праві

Держава
Україна
як
суб'єкт
міжнародного права
Європейські механізми боротьби із
торгівлею людьми
Становлення та розвиток
Європейського Союзу: історикоправовий аспект
Міжнародне
співробітництво
держав
у
боротьбі
з
фальшивомонетництвом
Особливості міжнародно-правового
захисту авторських прав

2.
Встановити термін подання кваліфікаційної роботи на кафедру для
перевірки на плагіат та проведення попереднього захисту до 27 травня 2022
року.
<>•
3.
Завідувачу кафедри міжнародного права та порівняльного

правознавства провести попередній захист кваліфікаційних робіт на кафедрі у
термін з 30.05.2022 року по 03.06.2022 року.
4. Завідувачу кафедрою організувати направлення кваліфікаційних
робіт на зовнішнє рецензування до 03 червня 2022
5. Захист кваліфікаційних робіт провести у період 13.06.2022 року по
17.06.2022 року.
6. Відділу організаційно-кадрової роботи та діловодства довести
наказ до відома усіх відповідальних осіб зазначених у наказі.
7.
Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Погоджено:
Проректорічавчально-методичної роботи
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Завідувач кафедри міжнародного права
'о правознавства
та порівну
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