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Магістерська програма «Право» 

Тип 
навчальної 
дисципліни 

Осінній семестр 
(1 вересня  – 31 грудня)  

Весняний семестр 
(15 січня – 30 квітня) 

Весняний семестр + 
(10 травня –30 червня) 

 1-ий рік   

Обов’язкові 
навчальні 
дисципліни 

Англійська мова для правників  
(3 ЄКТС) 

Англійська мова для правників   
(3 ЄКТС) 

Курсова робота  
(3 ЄКТС) 

Професійна відповідальність правника 
(4 ЄКТС) 

Практика  
(6 ЄКТС) 

  

Актуальні проблеми  
загальнотеоретичного правознавства  
(3 ЄКТС) 

   

 

 

Вибіркові 
навчальні 
дисципліни 

Філософія права  
(4 ЄКТС) 

Методологія правознавства 
(4 ЄКТС) 

Цивільне право:  
поглиблений практичний курс   
(5 ЄКТС) 

Практичні аспекти звернень до  
Європейського Суду з прав людини  
(4 ЄКТС) 

Міжнародні бізнесові транзакції  
(3 ЄКТС)  

Право інтелектуальної  власності 
(4 ЄКТС) 

 

Теорія правотворчості  
(4ЄКТС) 

Застосування правового прецеденту  
(3,5 ЄКТС) 

Методика підготовки наукових робіт з права  
(3 ЄКТС) 

Проблеми порівняльного  
конституційного права 
(3 ЄКТС) 

Конституційний процес  
(3,5 ЄКТС) 

Позасудовий контроль за діяльністю  
публічної адміністрації 
(3 ЄКТС) 

Юридичне тлумачення  
(4 ЄКТС) 

Корпоративне право:  
поглиблений практичний курс  
(4 ЄКТС) 

Альтернативне вирішення спорів  
(3 ЄКТС) 

Економічний аналіз права  
(3 ЄКТС) 

Застосування Європейської 
конвенції з прав людини та 
практики Страсбурзького Суду у 
діяльності захисника  
(3 ЄКТС) 
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 Правове регулювання обігу  
цінних паперів 
(3,5 ЄКТС) 

Оподаткування окремих транзакції  
(3,5 ЄКТС) 

Дипломатичне і консульське право  
(4 ЄКТС) 

Правове регулювання асоціації між Україною та 
Європейським Союзом  
(4 ЄКТС) 

Проблеми конституційного права України  
(3 ЄКТС) 

Порівняльне виборче право і парламентаризм  
(4 ЄКТС) 

Прецедентне право Європейського Суду з  
прав людини  

(3 ЄКТС) 

Практичні проблеми кримінальної юстиції 
(4 ЄКТС) 

Кримінально-правова кваліфікація: практикум 
(4 ЄКТС) 

Юридична аргументація в податкових спорах  
(3,5 ЄКТС) 

Цивільно-правова політика України  
(4ЄКТС) 

Проблеми захисту права власності  
(4 ЄКТС)  

Деліктні зобов’язання в цивільному праві  
(3 ЄКТС)  

Право промислової власності 
(3 ЄКТС) 

Правове регулювання банкрутства  
(4ЄКТС) 

Правове регулювання операцій з нерухомістю  
(3,5 ЄКТС) 

Інформаційне право  
(5 ЄКТС) 

Навчальні судові процеси:  
кримінальне судочинство 
(3 ЄКТС) 

Індивідуалізація кримінальної відповідальності  
(3 ЄКТС) 

Розслідування корупційних правопорушень  
(3 ЄКТС)  

Корупційні правопорушення: проблеми 
правозастосування (3 ЄКТС) 

Адвокатська діяльність: 
міжнародні та національні аспекти   
(4 ЄКТС) 

Міжнародне співробітництво під час 
кримінального провадження  
(3 ЄКТС) 

Актуальні проблеми міжнародного 
гуманітарного права  
(3,5 ЄКТС) 

Міжнародне право  
охорони здоров'я  
(3  ЄКТС) 
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  Актуальні проблеми міжнародного  
публічного права  
(4 ЄКТС) 

Міжнародно-правові аспекти геноциду 
(3 ЄКТС)  

Економічне право Європейського Союзу  
(англійською  мовою) 
(4 ЄКТС) 

Міжнародне податкове право та застосування 
податкових конвенцій (4 ЄКТС) 

Міжнародне податкове право та застосування 
податкових конвенцій ( 4 ЄКТС) 

Міжнародно-правові аспекти геноциду (3 ЄКТС) 

 

 

 2-ий рік   

Обов’язкові 
навчальні 
дисципліни 

  
  

Антропологічна експертиза національного 
законодавства України  
(4 ЄКТС) 

Практика переддипломна (6 ЄКТС) 

 

Магістерська робота 
(20 ЄКТС) 

    

Вибіркові 
навчальні 
дисципліни 

Теорія правозастосування   
(3 ЄКТС) 

Правнича лінгвістика  
(3,5 ЄКТС) 

Принцип верховенства права та проблеми його 
реалізації (3 ЄКТС) 

Судова правотворчість  
(3 ЄКТС) 
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 Юридична компаративістика  
(3 ЄКТС) 

Банківське право  
(4 ЄКТС) 

Валютне регулювання і валютний контроль  
(3 ЄКТС) 

Угоди M&A (злиття та поглинання) за українським 
законодавством (3 ЄКТС) 

Злочин у сфері економіки:  
адвокатська практика  
(3 ЄКТС) 

Антикорупційний комплаєнс  
(3 ЄКТС) 

Гармонізація українського законодавства  
з правом ЄС  
(3,5 ЄКТС) 

Міжнародні корпоративні фінанси  
(3 ЄКТС) 

Міжнародні механізми захисту інвестицій та 
вирішення економічних спорів  
(3,5 ЄКТС) 

Право та доступ до публічної інформації  
(3 ЄКТС) 

Міжнародне контрактове право 
(4 ЄКТС) 

Міжнародний комерційний арбітраж  
(4 ЄКТС) 

Міжнародний цивільний процес  
(3 ЄКТС) 

Право Ради Європи  
(4 ЄКТС) 

Правове регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності (3 ЄКТС) 

Актуальні проблеми міжнародного довкільного 
права (3 ЄКТС) 

Економічне право Китаю (3 ЄКТС) 

Економічне право Польщі (3 ЄКТС) 

Економічне право ФРН (3 ЄКТС) 

 

 

 

Загальний обсяг програми – 120 ЄКТС: обов’язкові курси – 17 ЄКТС; практика, курсова та магістерська роботи – 35 ЄКТС; вибіркові курси – 68 ЄКТС. 

   


