
 

КАРТКА ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ 

ПРОГРАМИ 

за спеціальністю № 293  

Міжнародне право 

Summary of educational program 

Discipline:  International Law  

(Code 293) 

Освітня програма (спеціалізації, якщо є) 

Європейське бізнесове право 
Educational program (specializations, if 

applicable)  European Business Law 

Освітній ступінь  
Магістр 

Educational level  
Master 

Професійна кваліфікація (якщо надається) 

для громадян України: 2444.2 – перекладач; 

2421.2 – юрист-міжнародник 

для іноземних громадян: 2421.2 – юрист-

міжнародник 

Professional qualification (if applicable) 

for nationals of Ukraine:  

Interpreter; Lawyer in International Law 

for foreign nationals: Lawyer in International Law 

Кількість навчальних семестрів 3 № of semesters 3 

Мова навчання англійська Language of tuition English 

Початок навчання 2018 Beginning of study 2018 

Закінчення навчання 2020 End of study 2020 

Ліцензійний обсяг 15 Licensed number of attendees 15 

Вартість навчання 58 800 грн за рік для 

іноземних студентів  

49 350 грн за рік для громадян України (мова 

навчання англійська) 

Tuition fees 58 800 UAH per year for foreign 

students,  

49 350 UAH per year for Ukrainian citizens 

(instruction to be held in English) 

Предмети, що вивчаються (основні фахові) 

Економічне право Євросоюзу 

Міжнародні економічні організації 

Міжнародні механізми вирішення спорів  
Методологія наукових досліджень в галузі 

європейського права 

Антимонопольне право ЄС 

Трудове та соціальне право ЄС 

Фінансові інструменти та банківське 

регулювання в ЄС 

Правове регулювання державних закупівель та 

державної допомоги в ЄС 

Правове регулювання транзакцій та міжнародна 

торгівля товарами 

Правила ведення бізнесу в ЄС та Україні 

Європейське право компаній 

Адвокатура та юридична практика 

Правове регулювання інтелектуальної власності 

та іновацій в бізнесі  

Правове регулювання спільної торгівельної 

політики ЄС 

Courses (major subjects) 
EU Economic Law 

International Economic Organizations 

Settlement of International Disputes 

Methodology of European Law Research 

EU Competition Law 

EU Labor & Social Law 

EU Banking & Financial Instruments 

Public Procurement & State Aid regulation in the 

EU 

Business Transactions and International Sale of 

Goods 

The Law of Doing Business in Europe & Ukraine 

European Company Law 

Advocacy & Legal Practice 

Legal Regulation of Intellectual Property & 

innovations in business 

Legal regulation of the EU Common Commercial 

Policy 

Наявність виробничої практики  
Виробнича (переддипломна) практика 

Internship  
Academic Research and Field Practice (Pre-

Diploma Internship)  

Сторінка інституту Webpage of Institute/Faculty 



 

http://www.iir.edu.ua/education/english_masters_pr

ograms/european_business_law/ 

http://www.iir.edu.ua/education/english_masters_

programs/european_business_law/ 

Короткий опис програми та спеціалізації  
Освітня програма спрямована на дослідження 

європейського та українського законодавства і 

взаємодії між ними. 

Студенти ґрунтовно аналізують галузі права ЄС, 

зокрема щодо внутрішнього ринку Євросоюзу,  

обговорюють загальні риси та різноманітні 

практичні аспекти національного законодавства 

в державах-членах ЄС, досліджують правові 

механізми, які дозволяють компаніям та 

приватним особам в Євросоюзі взаємодіяти, 

обирати між різними системами права та 

планувати свої бізнесові операції. 

У цьому контексті також аналізують, яким 

чином законодавство ЄС обмежує розбіжності 

національної юридичної практики, при цьому 

особлива увага приділяється різним 

національним законодавчим підходам та 

відповідній практиці суду Євросоюзу й останнім 

тенденціям європейського бізнесового права. 
 

Outline of the program and its specializations 
The educational program devotes its attention and 

efforts to the research of European legislation, 

Ukrainian laws and interaction between them. 

Within the offered courses students analyse in 

depth the harmonized areas of EU law, the key 

elements of the EU Internal Market, discussing 

common features of and variation in national law 

practices across Europe. Students will investigate 

the mechanisms which allow EU companies and 

individuals to operate and move across national 

borders, choose between different law systems, 

and restructure their business operations. In that 

context, they will also analyze the extent to which 

EU law restricts divergent national legal practices 

with special attention paid to differences in 

national legislative approaches and the relevant 

case-law of the European Court of Justice and 

latest trends of European business law initiatives 

in this area. 
 

 


