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ОБОВ'ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Порівняльне цивільне право і процес (Ільченко Г.О., к.ю.н., доцент кафедри міжнародного, 

цивільного та комерційного права, фахівець із англійського права (диплом British Law 
Centre, 2019)  

Альтернативні способи вирішення спорів (Ковалко Н.М. доктор 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)

Цивільне право (ІІ) (Примак В.Д., доктор юридичних наук, провідний науковий співробітник 

Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. 

Бурчака НАПрН України) 

Нотаріальний процес (Фурса С.Я., доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист 

України, автор унікальних підручників та посібників з нотаріального процесу)

Виконавчий процес

Адвокатська діяльність 

Інвестиційне право

Захист прав в Європейському суді з прав 
людини

Тлумачення правових актів

Міжнародно-правове регулювання 
інтелектуальної власності

Міжнародний комерційний арбітраж

Конкурентне право

Комерційне право

Корпоративне право

Міжнародне економічне право

Філософія права

Тлумачення актів законодавства України про 
оподаткування

ІТ-право

Право міжнародних договорів

Засоби забезпечення виконання зобов'язань в 
нотаріальному процесі

Електронне правосуддя

Юридична психологія

Податкове право

Правові засади соціального страхування

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.
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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.

Школа прикладної юриспруденції. 

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

Максимум практичних навичок при роботі із кейсами цивільного, господарського та           
адміністративного спорів. Основи ораторського мистецтва. Особливості юридичної             
англійської. Набуття досвіду документального оформлення процедури медіації.

Школа прикладної юриспруденції- це індивідуальні та командні завдання, аналіз судової     
практики,складання процесуальних та юридичних документів, ігрові судові процеси в залі   
судових засідань КНТЕУ. При бажанні, кожен студент може взяти участь в реальних судових 
справах, які мають у своїй практичній діяльності тьютори Школи прикладної юриспруденції 
(адвокати).
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