
 

 

КАРТКА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПРОГРАМИ 

 за спеціальністю №293 «Міжнародне право» 

SUMMARY OF EDUCATIONAL PROGRAM 

 

Discipline: International Law (Code 293) 

Освітня програма (спеціалізації, якщо є) 

Міжнародне право  

(Міжнародне публічне право; Міжнародне 

приватне право; Європейське право) 

Educational program (specializations, if 

applicable)  

International Law 

(Public International Law; Private International 

Law; European Law) 

Освітній ступінь  
Бакалавр 

Educational level  
Bachelor (BA) 

Професійна кваліфікація (якщо надається) 

Фахівець з міжнародного права 
Professional qualification (if applicable) 

Specialist in International Law 

Кількість навчальних семестрів 8 No. of semesters 8 

Мова навчання англійська Language of tuition English 

Початок навчання 2018 Beginning of study 2018 

Закінчення навчання 2022 End of study 2022 

Ліцензійний обсяг 20 Licensed number of attendees 20 

Вартість навчання 54600 грн. за рік для 

іноземних студентів 

Tuition fees 54600UAH per year for foreign 

students 

Предмети, що вивчаються (основні фахові) 

Вступ до спеціальності "Міжнародне право"  

Історія міжнародного права 

Правничі системи сучасності 

Міжнародне публічне право (основи теорії)  

Теорія держави і права  

Міжнародне публічне право (основні галузі та 

інститути) 

Право Європейського Союзу  

Міжнародне приватне право  

Права людини в міжнародному праві  

Порівняльне конституційне право  

Історія держави і права країн світу  

Порівняльне цивільне право 

Право зовнішніх зносин та основи дипломатії  

Римське право 

Історія політичних та правових вчень  

Порівняльне муніципальне право  

Порівняльне адміністративне право і процес  

Порівняльне кримінальне право і процес  

Міжнародне екологічне право  

Порівняльний цивільний процес 

Право міжнародних договорів  

Судові системи і порівняльне судове право  

Порівняльне трудове і соціальне право  

Міжнародне економічне право 

Courses (major subjects) 
Introduction to International Law Specialty 

Contemporary Legal Systems 

History of International Law 

Public International Law (Basics of the Theory)  

Theory of State and Law 

Public International Law (Main Branches and 

Institutes)  

European Union Law  

Private International Law  

Human Rights in International Law 

Comparative Constitutional Law 

History of State and Law 

Comparative Civil Law  

Law of Foreign Relations and Basics of Diplomacy 

Roman Law 

History of Political and Legal Studies 

Comparative Municipal Law 

Comparative Administrative Law and Process 

Comparative Criminal Law and Process 

International Environmental Law 

Comparative Civil Process 

Law of Treaties 

Protection of migrants, aliens, refugees and 

displaced persons’ rights 

Judicial Systems and Comparative Judicial Law 

Comparative Labour and Social Law 

International Economic Law 

Наявність виробничої практики  
Виробнича (переддипломна) практика 

Internship  
Field Practice (Pre-Diploma Internship) 



 

Сторінка інституту 

http://www.iir.univ.kiev.ua 
Webpage of Institute/Faculty 

 http://www.iir.univ.kiev.ua 

Короткий опис програми та спеціалізацій  
Метою освітньої програми є підготовка фахівців з 

міжнародного публічного, приватного та 

європейського права, які здатні розуміти природу, 

динаміку, принципи організації міжнародних 

відносин, захищати національні інтереси власної 

держави за допомогою міжнародно-правових 

інструментів, вести дискусію з юридичних питань, 

виконувати роботу в системі органів зовнішніх 

зносин, вести дипломатичне та ділове листування, 

вміють працювати з міжнародними документами, 

надавати юридичні висновки й консультації, 

готувати справи до розгляду у  національних та 

міжнародних судах і арбітражах 

Outline of the program and its specializations 
The goal of the educational program is to train 

experts in Public, Private and European Law who 

are capable to understand the nature, dynamics, 

principles of international relations, protect their 

own state’s national interests through international 

legal instruments, discuss legal issues, work in the 

system of foreign relations bodies, conduct 

diplomatic and business correspondence, are able 

to work with international documents, provide legal 

opinions and advice, prepare cases for 

consideration in national and international courts 

and arbitrations 
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