
КАРТКА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПРОГРАМИ 

 за спеціальністю №293 «Міжнародне право» 

SUMMARY OF EDUCATIONAL PROGRAM 

 

Discipline: International Law (Code 293) 

Освітня програма (спеціалізації, якщо є) 

 

Міжнародний судовий процес  

Educational program (specializations, if 

applicable)  

International Litigation 

Освітній ступінь  

Магістр 

Educational level  

Master (MA) 

Професійна кваліфікація (якщо надається) 

для іноземних студентів: юрист-міжнародник 

для громадян України: перекладач; 

юрист-міжнародник 

Professional qualification (if applicable) 

for foreign students: Lawyer in International Law 

for nationals of Ukraine: Interpreter; Lawyer in 

International Law 

Кількість навчальних семестрів 3 No. 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  

58800 грн за рік для іноземних студентів  

49350 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 

(Language of tuition is English) 



Предмети, що вивчаються (основні фахові) 

Право Світової організації торгівлі 

Адвокатура та юридична практика (у т.ч. 

професійна та корпоративна етика) 

Методологія наукових досліджень міжнародного 

права 

Судовий захист прав людини у міжнародному 

праві 

Право розв’язання міжнародних спорів 

Міжнародне гуманітарне право 

Міжнародне кримінальне право 

Теорія і практика міжнародного права  

Міжнародне правосуддя 

Практика Міжнародного суду ООН 

Міжнародне інвестиційне право та арбітраж  

Міжнародний комерційний арбітраж 

Міжнародне трудове право та охорона праці в 

галузі 

Практикум з представництва інтересів клієнтів у 

Європейському суді з прав людини 

Courses (major subjects) 

The World Trade Organization Law 

Legal Profession and Legal Practice (including 

Professional and Corporate Ethics) 

Methodology of International Legal Research 

Judicial Protection of Human Rights in 

International Law 

Law of International Dispute Settlement 

International Humanitarian Law 

International Criminal Law 

Theory and Practice of International Law 

International justice 

Jurisprudence of the International Court of Justice 

International Investment Law and Arbitration 

International Commercial Arbitration 

International Labour Law and Specialised Labour 

Safety 

Practical Course on Representing Clients at the 

European Court of Human Rights 

Наявність виробничої практики  

Науково-виробнича (переддипломна) практика 

Internship  

Academic Research and 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  Outline of the program and its specializations  

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


Метою освітньої програми є підготовка 

висококваліфікованих фахівців з міжнародного 

права, які володіють фундаментальними 

знаннями про міжнародні судові установи, мають 

практичні навички вирішення публічно- та 

приватно-правових міжнародних спорів, здатні 

застосовувати отримані знання в професійній 

діяльності, а також вільно володіють англійською 

мовою на рівні, необхідному для здійснення 

юридичної діяльності в національних, зарубіжних 

чи міжнародних установах 

The goal of the educational program is to train 

highly qualified international lawyers who have 

fundamental knowledge of international judicial 

institutions, have practical skills in public and 

private international legal disputes settlement, can 

apply the acquired knowledge in professional 

activities, have good English necessary for their 

legal activities in national, foreign or international 

institutions 

 


