
Картка освітньої програми 

1 Спеціальність 

293 Міжнародне право 

293 International Law 

2 Освітня програма (спеціалізації, якщо є) 

Правове регулювання міжнародної торгівлі 
Educational program (specializations, if 

applicable) International Trade Regulation 

 

3 Освітній ступінь 

магістр 
Educational level 
Master (MA)  

4 Професійна кваліфікація (якщо 

надається) 

2421.2 – юрист-міжнародник 

2444.2 – перекладач 

Professional qualification (if applicable) 

2421.2 – International Lawyer 

2444.2 – Interpreter from English 

5 Кількість навчальних семестрів 

3 
No. of semesters 
3 

6 Мова навчання англійська Language of tuition English 

7 Початок навчання 01.09.2018 Beginning of study 01.09.2018 

8 Закінчення навчання 31.01.2020 End of study 31.01.2020 

9 Ліцензійний обсяг 15 Licensed number of attendees 15 

10 Вартість навчання: 58800 грн. за рік для 

іноземних студентів, 49350 грн. за рік для 

громадян України 

Tuition fees 58 800 UAH per year for foreign 

students, 49 350 UAH per year for Ukrainian 

citizens 

11 Предмети що вивчаються (основні 

фахові) 

 Міжнародне торговельне право 

 Міжнародна торгівля і право 

інтелектуальної власності 

 Міжнародне фінансове право 

 Міжнародний комерційний арбітраж 

 Практикум перекладу 

 Економічне право Євросоюзу 

 Адвокатура і юридична практика та 

вирішення спорів у Світовій Організації 

Торгівлі 

 Конкуренційне право та міжнародна 

торгівля 

 Вирішення інвестиційних спорів 

 Політична економія міжнародної торгівлі 

Courses (major subjects) 

 International Trade Law 

 International Trade and Intellectual Property 

Law 

 International Financial Law 

 International Commercial Arbitration 

 Practice of Translation 

 EU Economic Law 

 Legal Profession and Legal Practice, Dispute 

Settlement in World Trade Organization 

 Competition Law and International Trade 

 Settlement of Investment Disputes 

 Political Economy of International Trade 

12 Наявність виробничої практики: 
Виробнича (переддипломна) практика 

Internship Field Practice (Pre-Diploma Internship) 

13 Сторінка факультету/інституту 

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

masters_programs/international_trade_regulati

on 

Webpage of Institute/Faculty 

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

rs_programs/international_trade_regulation 

 

 Короткий опис програми та спеціалізації 
Магістерська програма із Міжнародного 

торговельного регулювання є 

міждисциплінарною програмою, яка 

призначена для студентів та професіоналів у 

сфері права, економіки, міжнародних 

відносин чи політології, які хочуть будувати 

Outline of the program and its specializations 

International trade regulation Master’s program is 

an interdisciplinary program designed for students 

and professionals with a background in law, 

economics, international relations or political 

science who wish to develop a career in 

international trade and investment. 
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кар’єру у сфері міжнародної торгівлі та 

інвестицій. 

Метою освітньої програми є підготовка 

фахівців у таких напрямках: 

- юристів-міжнародників, які практикують у 

галузі міжнародного економічного права у 

державних органах, приватних компаніях, а 

також міжнародних організаціях;  

- експертів у сфері державної торговельної 

політики;  

- аналітиків у сфері юридичного та 

економічного врядування. 

Під час навчання використовуються 

вивчення кейсів, симуляції, які створюють 

можливості для студентів брати участь у 

групових дискусіях, семінарах практикумах, 

а також індивідуальних дослідженнях.  

У рамках програми проводяться науково-

дослідницькі та навчальні практики в межах 

України та за кордоном. 

 

The goal of the educational program is to train 

experts in the following areas: 
international lawyers, practicing in the area of 

international economic law in governmental bodies, 

private companies, and also international 

organizations; 

public sector trade policy experts; 

analytics in the areas of legal and economic 

governance. 

During tuition, case studies and simulations are 

used, offering students opportunities for classroom 

discussions, group workshops, and individual 

research. 

In the course of the study, students participate in 

R&D and teaching internship activities in Ukraine 

and abroad. 

 


