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ОБОВ'ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Юридичне супроводження інвестиційних проектів (Бонь Б.О. секондований голова 

юридичного департаменту АТ «Дойче банк ДБУ»; магістр КНТЕУ за напрямом «Комерційне 

право» та магістр права Університету Лідса за напрямом «Міжнародне банківське та фінансове 

право»)

Альтернативні способи вирішення спорів (Ковалко Н.М. кандидат юридичних наук, доцент, 

адвокат, бізнес-медіатор)

Правові висновки Верховного Суду (Шумило М.М. доктор юридичних наук, старший науковий 

співробітник, начальник правового управління  департаменту аналітичної та правової роботи 

Верховного Суду)

Податкове право (Сударенко О.В., кандидат юридичних наук, доцент)

Комерційне право (Микитенко Л.А. кандидат юридичних наук, доцент, член робочої групи для 

розроблення проекту закону щодо внесення змін до деяких законодавчих актів у сфері захисту 

прав споживачів (відповідно до наказу Мінекономрозвитку від.25.06.2018 № 884, 

сертифікований тренер з підготовки бізнесу до державних перевірок у сфері безпечності 

аграрної та харчової продукції)

Конкурентне  право 

Виконавчий процес 

Міжнародний комерційний арбітраж 

Транснаціональне торгове право (Lex 
mercatoria)

Засоби забезпечення виконання зобов'язань в 
нотаріальному процесі

Адвокатська діяльність 

Захист прав в Європейському суді з прав 
людини

Міжнародне економічне право

Міжнародне торгове право

Електронне правосуддя

Світовий страховий ринок

Страхові послуги

Міжнародно-правове регулювання 
інтелектуальної власності 

Корпоративне право 

Бухгалтерський облік

Менеджмент зовнішньоекономічної 
діяльності

Право міжнародних договорів

ІТ-право

Правові засади соціального страхування

Світовий ринок товарів та послуг

Філософія права 

Судова економічна експертиза

Юридична психологія

Зовнішньоекономічна діяльність 
підприємства

Організація зовнішньоторговельних 
операцій

Іллегалізація зовнішньоекономічної 
діяльності 

Тлумачення актів законодавства України про 
оподаткування

Торговельні переговори і комерційна 
дипломатія



ФАКУЛЬТЕТ МIЖНАРОДНОЇ ТОРГIВЛI ТА ПРАВА

Випускна кваліфікаційна робота (ВКР). ВКР − один із видів державної атестації студентів, яку 

виконують випускники освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». Виконання ВКР передбачає 

розв'язання задач дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері правотворчості та 

правозастосування або інших питань у галузі права, розвиває аналітичні здібності студента та 

закріплює й демонструє навички обґрунтованої аргументації здобувачем вищої освіти своєї 

правової позиції.

Виробнича переддипломна практика. 

Виробнича переддипломна практика покликана забезпечити закріплення теоретичних знань 

та набуття професійних навичок і вмінь студентами, адаптувати їх до майбутньої роботи за 

спеціальністю. Студенти-практиканти мають можливість долучитися до всіх аспектів правової 

роботи, яка проводиться юридичними службами суб'єктів господарювання, в тому числі в 

органах державної влади та органах місцевого самоврядування, судових та правоохоронних 

органах, нотаріальних конторах, адвокатській сфері і т.д.. Відповідно до вибраної теми 

випускної кваліфікаційної роботи визначається база практики.

Мінімум теорії, максимум практики та розгляд кейсів. Нові перспективні правові практики. 

Реальні кейси судових справ. Основи ораторського мистецтва.

В школі прикладної юриспруденції регулярно проходять практичні заняття по складанню 

процесуальних документів; рольові ігри в рамках судового процесу в залі судового засідання 

КНТЕУ. При бажанні, кожен студент може взяти участь в реальних судових справах, які має у 

своєму провадженні адвокат/викладач.

Школа прикладної юриспруденції. 

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА
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