
Головною метою підготовки фахівців за освітніми програмами 

спеціальності «Міжнародне право» є отримання студентами фундаментальних знань та 

практичних навичок з теорії та практики міжнародного публічного права, міжнародного 

приватного права, європейського права. Студенти вивчають одну іноземну мову, вивчення 

другої іноземної мови пропонується в якості факультативу. 

Навчальний процес на відділенні здійснюється в Інституті міжнародних відносин 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка на базі кафедри 

міжнародного права, кафедри міжнародного приватного права та кафедри порівняльного і 

європейського права. 

 Підготовка бакалаврів міжнародного права/фахівців з міжнародного права 

здійснюється за такими спеціалізаціями (в рамках освітньо-професійної програми 

«Міжнародне право»): 

1. Міжнародне публічне право 

2. Міжнародне приватне право 

3. Європейське право 

4. Міжнародне екологічне та природоресурсне право 

Навчання за цією освітньою програмою триває 4 роки. Випускники  цієї бакалаврської 

програми отримують освітню кваліфікацію «бакалавр міжнародного права», а також 

професійну кваліфікацію (за умови виконання певних вимог) - «фахівець з міжнародного 

права» і «фахівець з перекладу». Умовами отримання професійної кваліфікації «фахівець з 

міжнародного права» є: проходження всіх видів практик, які передбачені навчальним 

планом; обрання спеціалізованого блоку дисциплін із навчального плану та отримання 

середнього балу не нижче “75” за підсумками складання всіх дисциплін, які до нього 

включені; отримання на кваліфікаційному іспиті оцінки не нижче 75 балів. Умовами 

отримання професійної кваліфікації «фахівець з перекладу» є отримання на 

кваліфікаційному іспиті оцінки не нижче 75 балів. 

Крім того, вперше за історію Інституту міжнародних відносин було відкрито та 

успішно реалізовано англомовну бакалаврську програму для іноземних студентів 

«Міжнародне право»/ «International Law». Навчання за цією програмою триває 4 роки, а 

за успішного її виконання випускники отримують освітню кваліфікацію «бакалавр 

міжнародного права» та професійну кваліфікацію «фахівець з міжнародного права». 

Підготовка магістрів міжнародного права/юристів-міжнародників здійснюється за 

такими освітніми програмами: 

1. Міжнародне право, яка має такі спеціалізації: 

1.1.Міжнародне економічне право 

1.2.Міжнародний захист прав людини 

1.3.Міжнародно-правове забезпечення зовнішньополітичної діяльності держави 

1.4.Міжнародне екологічне та природоресурсне право 

1.5.Міжнародне приватне право 

1.6.Європейське право 

2. Міжнародне публічне право (без додаткової кваліфікації перекладача); 

3. Міжнародне приватне право (без додаткової кваліфікації перекладача); 

4. Європейське конкурентне право (без додаткової кваліфікації перекладача); 

5. Міжнародний судовий процес/International Litigation (англомовна магістерська 

програма); 

6. Правове регулювання міжнародної торгівлі/International Trade Regulation 

(англомовна магістерська програма); 

7. Європейське бізнесове право/European Business Law (англомовна магістерська 

програма)     

 

Освітня програма “Міжнародне право” 

 



Навчання за освітньо-науковою програмою “Міжнародне право” триває 2 роки і 

завершується присвоєнням освітньої кваліфікації “магістр міжнародного права”, а також 

за виконанням певних умов – професійних кваліфікацій “юрист-міжнародник” та 

“перекладач”.  

Умовами отримання професійної кваліфікації «юрист-міжнародник» є: проходження всіх 

видів практик, які передбачені навчальним планом; обрання спеціалізованого блоку 

дисциплін із навчального плану та отримання середнього балу не нижче “75” за 

підсумками складання всіх дисциплін, які до нього включені; отримання на 

кваліфікаційному іспиті оцінки не нижче 75 балів. Умовами отримання професійної 

кваліфікації «перекладач» є отримання на кваліфікаційному іспиті оцінки не нижче 75 

балів. 

Метою освітньої програми є підготовка висококваліфікованих фахівців з 

міжнародного права, які володіють фундаментальними знаннями і практичними 

навичками з міжнародного права, здатні застосовувати отримані знання в наукових 

дослідженнях та професійній діяльності, а також вільно володіють іноземною мовою з 

метою здійснення правничої та наукової діяльності. Освітня програма має шість 

спеціалізацій: Міжнародне економічне право, Міжнародний захист прав людини, 

Міжнародно-правове забезпечення зовнішньополітичної діяльності держави, Міжнародне 

екологічне та природоресурсне право, Міжнародне приватне право та Європейське право.  

За результатами навчання за цією освітньою програмою випускники будуть володіти 

знаннями та навичками, необхідними для здійснення аналізу політичних, суспільних, 

економічних й інших ризиків, пов’язаних з подіями міжнародно-правового характеру; 

аналізу інформації про стан міжнародних відносин, зовнішньої політики України та 

складання аналітичних довідок та звітів з посиланням на норми міжнародного й 

національного права; здійснення представництва інтересів України в іноземних державах, 

міжнародних організаціях, на міжнародних конференціях; здійснення професійного 

представництва фізичних, юридичних осіб, держави у судах України, судах зарубіжних держав, 

в міжнародних арбітражних та судових установах, а також виконання професійних юридичних 

обов’язків у рамках органів міжнародних судів; визначення змісту та юридичної природи 

національних нормативно-правових актів, міжнародних договорів та інших міжнародних 

документів, виявлення колізій між нормами міжнародних договорів, між нормами 

міжнародного договору та актами національного законодавства, а також пропонування 

шляхів їх вирішення; підготовки проектів міжнародних договорів та актів національного 

законодавства, надання пропозицій з приведення норм вітчизняного законодавства у 

відповідність до норм міжнародного права; здійснення наукових досліджень з актуальних 

питань теорії та практики міжнародного права, опублікування їх результатів у наукових 

фахових виданнях; володіння іноземною мовою на рівні, що відповідає 

Загальноєвропейським рекомендаціям з мовної освіти. 

Студентам пропонуються: 

1) обов’язкові навчальні дисципліни: Міжнародно-правові механізми захисту прав 

людини, Право Світової організації торгівлі, Міжнародне гуманітарне право, Правові 

аспекти діяльності Ради Європи, Міжнародне інвестиційне право, Міжнародне митне 

право, Міжнародне кримінальне право, Міжнародний цивільний процес, Міжнародний 

комерційний арбітраж, Адвокатура в Україні та у правових системах інших країн, 

Міжнародне валютне та банківське право, Міжнародне освітнє право, Дипломатичний 

етикет та етика юриста-міжнародника, Практикум перекладу, Методологія та організація 

наукових досліджень з теорії та практики міжнародного права;  

2) дисципліни спеціалізації  

Міжнародне економічне право: Право міжнародних економічних організацій, 

Міжнародне енергетичне та атомне право, Вирішення міжнародних економічних спорів, 

Міжнародне транспортне право, Екологія та енергетика: міжнародно-правове 

регулювання, Міжнародно-правові основи експортного контролю;  



Міжнародний захист прав людини: Міжнародний захист національних меншин та 

мов меншин, Європейське право захисту прав людини, Захист прав мігрантів, іноземців, 

біженців і переміщених осіб, Міжнародне трудове право, Практикум з правозахисної 

діяльності (Юридична клініка з прав людини), Гендерні питання у міжнародному праві; 

Міжнародно-правове забезпечення зовнішньополітичної діяльності держави: 

Міжнародне право у національних правових системах, Право міжнародної 

відповідальності,  Міжнародно-правові основи економічної дипломатії, Правове 

забезпечення дипломатичної діяльності, Право розв’язання міжнародних спорів, 

Актуальні питання теорії та практики міжнародного права; 

Міжнародне екологічне та природоресурсне право: Міжнародне право захисту 

тварин, Міжнародно-правова охорона атмосферного повітря, Міжнародне водне право, 

Міжнародно-правове регулювання екологічної енергетики, Міжнародне енергетичне 

право, Міжнародне екологічне право та біотехнології;  

Міжнародне приватне право: Міжнародне право промислової власності, 

Транснаціональні банкрутства, Міжнародне сімейне право, Порівняльне та міжнародне 

акціонерне право, Міжнародне авторське право, Міжнародне торговельне право; 

Європейське право: Приватне право ЄС, Торговельне право Євросоюзу, Правове 

регулювання державних закупівель в Євросоюзі, Конкуренційне (антимонопольне) право, 

Міграційне право ЄС, Європейське судочинство з захисту прав людини.    

3) блок вибірних дисциплін з переліків.  

Завершується навчання складанням кваліфікаційних іспитів та захистом 

магістерської дипломної роботи. 

 

Освітня програма “Міжнародне публічне право” 

 

Навчання за цією освітньо-професійною програмою триває 1,5 роки. За успішного 

виконання цих програм випускники отримують освітню кваліфікацію “магістр 

міжнародного права”, а також за виконанням певних умов – професійну кваліфікацію 

“юрист-міжнародник”. Умовами отримання професійної кваліфікації «юрист-

міжнародник» є: проходження всіх видів практик, які передбачені навчальним планом; 

обрання спеціалізованого блоку дисциплін із навчального плану та отримання середнього 

балу не нижче “75” за підсумками складання всіх дисциплін, які до нього включені; 

отримання на кваліфікаційному іспиті оцінки не нижче 75 балів. 

Програма орієнтована на підготовку юристів-міжнародників для практичної 

діяльності у сфері міжнародно-правого забезпечення міждержавних відносин. В сучасних 

умовах для України є нагальною проблема у збільшенні кількості фахівців в сфері 

міжнародного публічного права задля відстоювання її інтересів не лише у міжнародних 

відносинах, але й у правовідносинах в межах власної юрисдикції. Означене зумовлює 

необхідність практично спрямованої підготовки фахівців в цій сфері, яка б досягалась 

через зменшення науково орієнтованої складової та відмову від додаткової підготовки в 

якості перекладача з іноземної мови. Крім того, як показує досвід спілкування з 

абітурієнтами, існує великий попит на підготовку за програмою «Міжнародне публічне 

право» серед українських студентів з базовою вищою освітою, які не отримали достатній 

рівень підготовки з іноземної мови, що не дозволяє їм навчатись на відповідних освітніх 

програмах Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. Програма має на меті підготувати юристів-міжнародників для 

приватних установ та державних органів, в діяльності яких існує потреба у застосуванні 

міжнародного публічного права.  

Студентам пропонуються:  

1) обов’язкові навчальні дисципліни: Міжнародне публічне право, Дипломатичний 

етикет та етика юриста-міжнародника, Іноземна мова, Міжнародно-правові механізми 



захисту прав людини, Міжнародне гуманітарне право, Міжнародне право навколишнього 

середовища, Міжнародно-правове регулювання освіти 

2) дисципліни спеціалізації: Міжнародне повітряне і космічне право, Міжнародне 

морське право, Міжнародне інформаційне право, Міжнародне природоресурсне та 

енергетичне право; 

3) блок вибірних дисциплін з переліків.  

Завершується навчання складанням кваліфікаційного іспиту та захистом 

магістерської дипломної роботи. 

 

Освітня програма «International Litigation» («Міжнародний судовий процес») 

  

Навчання за цієї освітньо-професійною програмою триває 1,5 роки та завершується 

присвоєнням: а) для українських студентів – освітньої кваліфікації “магістр міжнародного 

права” та за виконанням певних умов – професійних кваліфікацій “юрист-міжнародник” 

та “перекладач”; б) для іноземних студентів – освітньої кваліфікації “магістр 

міжнародного права” та за виконанням певних умов – професійної кваліфікації “юрист-

міжнародник”. Умовами отримання професійної кваліфікації «юрист-міжнародник» є: 

проходження науково-виробничої (переддипломної) практики; обрання спеціалізованого 

блоку дисциплін із навчального плану та отримання середнього балу не нижче “75” за 

підсумками складання всіх дисциплін, які до нього включені; отримання не нижче 75 

балів на комплексному кваліфікаційному іспиті за освітньою програмою. Умовами 

отримання професійної кваліфікації «перекладач» є наявність кваліфікації “фахівець з 

перекладу”; отримання не нижче 75 балів на кваліфікаційному іспиті “Теорія та практика 

перекладу”. 

Ця англомовна освітня програма була розроблена з метою надання студентам 

можливості вивчення актуальних питань сучасного міжнародного права шляхом 

ознайомлення з інституційними і практичними аспектами діяльності міжнародних установ 

із вирішення спорів. Міжнародні судові установи, зокрема Міжнародний Суд ООН, 

Міжнародний трибунал з морського права, Міжнародний кримінальний суд, спеціальні, 

тимчасові та гібридні органи міжнародного кримінального правосуддя, Європейський суд 

з прав людини, міжнародний (міждержавний) арбітраж, міжнародний комерційний 

арбітраж, міжнародний інвестиційний арбітраж, Орган з розв’язання спорів та 

Апеляційний орган Світової організації торгівлі, Суд Європейського Союзу – це неповний 

перелік установ із вирішення спорів, з роботою і, що найголовніше, прецедентною 

практикою яких буде ознайомлено студентів даної освітньої програми. Саме це дозволяє 

студентам, які планують у подальшому працювати із вирішенням спорів, отримати 

необхідні практичні навички для роботи не тільки представником однієї зі сторін спору, а 

і у якості працівника такої міжнародної установи. 

 Студентам пропонуються: 

1) обов’язкові навчальні дисципліни: Адвокатура та юридична практика, Право 

Світової організації торгівлі, 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, Практикум перекладу; 

2) дисципліни спеціалізації: Міжнародне правосуддя, Практика Міжнародного 

Суду ООН, Міжнародне інвестиційне право та арбітраж, Міжнародний комерційний 

арбітраж, Практикум з представництва інтересів клієнта в Європейському суді з прав 

людини, Міжнародне трудове право та охорона праці в галузі; 

3) блок вибірних дисциплін з переліків.  

Завершується навчання складанням кваліфікаційних іспитів та захистом 

магістерської дипломної роботи. 

 



Навчання за освітньо-професійними англомовними програмами “Правове 

регулювання міжнародної торгівлі”/”International Trade Regulation” та “Європейське 

бізнесове право”/”European Business Law” триває 1,5 роки та завершується присвоєнням: 

а) для українських студентів – освітньої кваліфікації “магістр міжнародного права” та за 

виконанням певних умов – професійних кваліфікацій “юрист-міжнародник” та 

“перекладач”; б) для іноземних студентів – освітньої кваліфікації “магістр міжнародного 

права” та за виконанням певних умов – професійної кваліфікації “юрист-міжнародник”. 

Умовами отримання професійної кваліфікації «юрист-міжнародник» є: проходження 

науково-виробничої (переддипломної) практики; обрання спеціалізованого блоку 

дисциплін із навчального плану та отримання середнього балу не нижче “75” за 

підсумками складання всіх дисциплін, які до нього включені; отримання не нижче 75 

балів на комплексному кваліфікаційному іспиті за освітньою програмою. Умовами 

отримання професійної кваліфікації «перекладач» є наявність кваліфікації “фахівець з 

перекладу”; отримання не нижче 75 балів на кваліфікаційному іспиті “Теорія та практика 

перекладу”. 

Магістри міжнародного права, що завершили навчання за освітніми програмами 

спеціальності 293 Міжнародне право, також матимуть можливість продовжити наукову 

діяльність в аспірантурі Інституту за обраною проблематикою та завершити свій науковий 

пошук захистом дисертації, здобувши науковий ступінь доктора філософії і доктора 

юридичних наук. 

З 2015 року на кафедрі порівняльного і європейського права запроваджено ОП 

«European Business Law / Європейське бізнесове право». Дана магістерська програма є 

півторарічною програмою для студентів денної форми навчання з викладанням дисциплін 

англійською мовою. Наповнення програми включає курси, в рамках яких студенти 

вивчають економічне право Євросоюзу, міжнародні економічні організації, трудове та 

соціальне право Євросоюзу, правове регулювання держзакупівель та державної допомоги, 

антимонопольне право Євросоюзу, фінансові інструменти та банківське регулювання в 

Євросоюзі та правове регулювання спільної торгівельної політики, правове регулювання 

транзакцій та міжнародної торгівлі товарами, європейське право компаній, правила 

ведення бізнесу в ЄС та Україні; а також адвокатуру та юридичну практику й міжнародні 

механізми вирішення спорів.  

Після закінчення навчання за магістерською програмою  іноземні студенти отримують 

професійну кваліфікацію юрист-міжнародник, а українські студенти – кваліфікацію 

юрист-міжнародник та перекладач з англійської мови. 

Освітня кваліфікація - магістр міжнародного права 

Професійня кваліфікація - 2444.2 - перекладач (за умови дотримання вимог щодо 

присвоєння професійної кваліфікації) 

Умови присвоєння професійної кваліфікації - 2421.2 -  юрист-міжнародник: 

1. Проходження науково-виробничої (переддипломної) практики. 

2. Обрання спеціалізованого блоку дисциплін із навчального плану та отримання 

середнього балу не нижче «75» за підсумками складання всіх дисциплін, які до нього 

включені. 

3. Отримання не нижче 75 балів на комплексному кваліфікаційному іспиті за освітньою 

програмою 

2444.2 - перекладач: 

1. Отримання не нижче 75 балів на кваліфікаційному іспиті "Теорія та практика 

перекладу" 

 

 

 

 

 



Навчальний процес забезпечують викладачі, перш за все, кафедри міжнародного 

права, кафедри міжнародного приватного права, кафедри порівняльного і європейського 

права, а також інших кафедр інституту міжнародних відносин: кафедри світового 

господарства і міжнародних економічних відносин, міжнародних фінансів, міжнародного 

бізнесу, кафедри країнознавства, кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики, 

кафедри міжнародних організацій і дипломатичної служби, кафедри міжнародної 

інформації, кафедри міжнародних медіакомунікацій та комунікативних технологій, 

кафедри іноземних мов. 

Крім того, до читання лекційних курсів, проведення семінарських чи практичних занять, 

майстер-класів запрошуються працівники Міністерства закордонних справ, інших 

міністерств та відомств України, співробітники міжнародних організацій, українських та 

закордонних бізнес-структур, зарубіжні викладачі провідних навчальних закладів інших 

країн тощо. 

Сьогодні у складі кафедри міжнародного права працюють 17 викладачів. Серед них 6 

докторів юридичних наук, професорів; 9 кандидатів юридичних наук, доцентів; 

2 кандидати юридичних наук, асистенти. 

Науковий потенціал кафедри міжнародного приватного права складають 14 

викладачів. Серед них: 4 доктори юридичних наук, професори; 2 доктори юридичних 

наук, доценти; 6 кандидатів юридичних наук, доцентів; 1 кандидат юридичних наук, 

ассистент; 1 асистент. 

Науковий потенціал кафедри порівняльного і європейського права складають 10 

викладачів. Серед них: 4 доктори юридичних наук, професори; 6 кандидатів юридичних 

наук, доцентів. 

Для набуття студентами первинних практичних навичок навчальним планом передбачено 

проведення таких видів практики: 

- Виробнича практика (професійний переклад) (ОР «бакалавр»), 

- Виробнича практика (переддипломна) (ОР «бакалавр»), 

- Науково-виробнича практика (ОР «магістр»). 

 

Базами практик для наших студентів є Міністерство закордонних справ України, 

Міністерство освіти і науки України, Міністерство юстиції України, Міністерство 

фінансів України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство 

інформаційної політики України, Міністерство соціальної політики України, Міністерство 

екології та природних ресурсів України, Міністерство інфраструктури України, Верховна 

Рада України, приватні юридичні фірми. 

Випускники освітніх програм спеціальності 293 Міжнародне право можуть займати 

первинні посади: експерт, експерт з міжнародного права, юрисконсульт, помічник 

адвоката, помічник судді, помічник нотаріуса, секретар суду, судовий виконавець, 

судовий розпорядник, радник з міжнародного права, політичний оглядач, консультант із 

суспільно-політичних питань (в партіях та громадських організаціях), експерт із 

суспільно-політичних питань, викладач вищого навчального закладу, перекладач, аташе, 

дипломатичний агент, дипломатичний кур’єр, юрист-міжнародник.  

Наші випускники працюють: в органах державної влади, вітчизняних та зарубіжних 

юридичних фірмах, міжнародних міжурядових та неурядових організаціях, міжнародних 

судових установах, закладах вищої осввіти, академічних установах України та зарубіжних 

країн. 


