
ОБОВ’ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ 

ПРАВО ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ЄС 

Вивчає генезу та засади функціонування внутрішнього ринку ЄС, свободу 

руху товарів, свободу руху працівників, свободу заснування та надання послуг, 

свободу руху капіталу та платежів, право конкуренції, правове регулювання 

електронної комерції, охорону та захист об’єктів права інтелектуальної 

власності, альтернативні методи вирішення господарських спорів у ЄС, 

торговельні угоди ЄС та доступ внутрішнього ринку, актуальні чинники 

функціонування внутрішнього ринку ЄС.   

Основна увага у вивченні дисципліни спрямована на формування 
теоретичних і практичних знань, навичок в сфері правового регулювання 
діяльності в рамках внутрішнього ринку Європейського союзу, реалізації 
свободи пересування товарів, осіб, послуг і капіталів на наднаціональному і 
національному рівнях, еволюції розвитку норм права ЄС в даній сфері. 

У результаті опанування дисципліни студенти:  

• пізнають ґенезу становлення, розвитку та сучасного стану правового 

регулювання внутрішнього ринку ЄС;  

• ознайомляться із сучасними теоріями і підходами, що дозволяють 

розглядати проблематику європейської інтеграції в контексті глобальних 

тенденцій міжнародної економічної системи;  

• здобудуть навички міждисциплінарного аналізу в процесі визначення меж 

компетенції та галузевих політик ЄС;  

• розвинуть комунікаційні навички, необхідні для подальшої професійної 

діяльності у сфері міжнародних відносин;  

• засвоять основні дефініції, поняття і категорії права внутрішнього ринку 

ЄС;  

• навчаться визначати способи захисту економічних інтересів України у 

відносинах із ЄС.  

Пререквізити:* «Міжнародне публічне право» 

  



МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСФЕРУ 

ТЕХНОЛОГІЙ 

Вивчає поняття та предмет міжнародного трансферу технологій в 

вузькому та широкому сенсі, етапи становлення міжнародно-правового 

регулювання трансферу технологій, пара-авторське право, протопатентне та 

протоавторське право, патентна угода, ліцензійна угода, «ноу-хау», інжиніринг, 

франчайзинг, договори з приводу копірайту, історія створення міжнародного 

Кодексу поведінки в сфері трансферу технологій, конференції ЮНКТАД з 

приводу створення Кодексу, аналіз основоположних міжнародних угод в сфері 

трансферу технологій, міжнародні договори, що забезпечують захист технологій 

(ТRІРS, NAFTA, Договори ЄС, Андської групи і ASEAN і т.п.), і які присвячені 

прямим заходам щодо трансферу. 

Основна увага при вивченні дисципліни спрямована на формування 

теоретичних і практичних знань, навичок в одній з найбільш актуальних та 

трендових сфер сьогодення 

У результаті опанування дисципліни студенти:  

• ознайомляться з поняттям міжнародного трансферу технологій, 

трансфером технологій у національному праві України, історією становлення 

правової регламентації міжнародного трансферу технологій, генезою норм 

«Міжнародного кодексу поведінки у сфері трансферу технологій, міжнародними 

угодами у сфері трансферу технологій;  

• пізнають основні вектори фрагментарності сучасного міжнародно-

правового регулювання техногенного трансферу, об’єкти правового регулювання 

міжнародного техногенного трансферу, роль та місце міжнародного 

техногенного трансферу в правовій парадигмі концепції сталого розвитку 

людства;  

• здобудуть навички обґрунтовувати власну точку зору з питань міжнародно-

правового регулювання трансферу технологій, вільно оперуючи юридичними 

поняттями і категоріями цієї сфери;  

• засвоять фундаментальні теоретичні положення та категоріальний апарат 

відповідного поняття, предмету, методу та принципів міжнародно-правового 

регулювання трансферу технологій;  

• вмітимуть вибирати необхідні методи дослідження відповідної 

проблематики, модифікуючи існуючі та розробляти нові, виходячи із завдань 

конкретного дослідження;  

• будуть спроможні обробляти отримані результати, аналізувати й 

осмислювати їх з урахуванням наявних наукових і прикладних джерел;  

• орієнтуватимуться в юридичному супроводі міжнародних та 

транснаціональних відносин стосовно передових технологічних здобутків 

людства. 



Пререквізити:* «Конституційне право України», «Цивільне право 

України», Міжнародне публічне право». 

 

  



МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІГРАЦІЙНИХ 

ПРОЦЕСІВ 

Вивчає поняття та особливості міжнародно-правового регулювання міграційних 

процесів; міжнародно-правовий захист прав мігрантів; діяльність міжнародних 

організацій у сфері міграції; право притулку в міжнародному праві; міжнародну 

трудову міграцію; соціальний захист трудових мігрантів; інтеграцію мігрантів у 

приймаюче суспільство; міжнародно-правову протидію нелегальній міграції; 

правове регулювання політики реадмісії осіб; правове регулювання спільної 

імміграційної політики ЄС; вільне пересування осіб у Європейському Союзі; 

міграційну політику країн світу; правове регулювання міграційних процесів в 

Україні.  

Основна увага при вивченні дисципліни «Міжнародно-правове регулювання 

міграційних процесів» спрямована на формування теоретичних і практичних 

знань, навичок в сфері міжнародно-правового регулювання міграційних 

процесів.  

У результаті вивчення дисципліни студенти:  

- пізнають характерні риси міжнародно-правового регулювання 

міграційних процесів та основних тенденцій його розвитку; учасників 

міжнародно-правового регулювання міграційних процесів; правові 

джерела міжнародно-правового регулювання міграційних процесів та 

способів їх тлумачення.  

- здобудуть уміння логічно та професійно обґрунтовувати та висловлювати 

свою точку зору з проблематики міжнародно-правового регулювання 

міграційних процесів;  

- опанують юридичні поняття та категорії, що застосовуються у сфері 

міжнародно-правового регулювання міграційних процесів;  

- зможуть аналізувати правові проблеми, що виникають в межах 

регулювання міграційних процесів;  

- оволодіють навичками експертної оцінки та виступів перед аудиторією з 

тематики міжнародно-правового регулювання міграційних процесів . 

 

Пререквізити:* «Історія міжнародного права», «Міжнародне публічне право», 

«Міжнародне приватне право». 

 

  



ПРАКТИЧНИЙ КУРС З МІЖНАРОДНОГО ПРАВА 

Складова № 1. «Міжнародний комерційний арбітраж» передбачає вивчення 

здобувачами правового статусу арбітрів і особливостей процедури формування 

складу арбітражного суду, порядку розгляду спорів в міжнародному 

комерційному арбітражному суді та правової природи міжнародного 

комерційного арбітражного рішення. Забезпечує вміння складати арбітражну 

угоду, оскаржувати арбітражні рішення.  

Складова № 2. «Англійська мова у міжнародному праві» формує уміння 

здійснювати фаховий переклад ділових листів, юридичних текстів, міжнародних 

договорів та супровідної документації. Особлива увага зосереджена на переклад 

юридичних термінів українською мовою.   

Складова № 2. «Методологія юридичних досліджень» сприяє формуванню у 

здобувачів вміння проводити наукові дослідження, вести фахові дискусії та 

апробацію своїх наукових праць.  

Складова № 4. «Міжнародний виконавчий процес та вчинення консулом 

нотаріальних дій» передбачає вивчення здобувачами особливостей виконання 

рішень міжнародних судових установ та арбітражів, а також ведення 

нотаріального діловодства, яке полягає зокрема у посвідченні угод, засвідченні 

вірності копій документів, справжності підпису на документах, вірності 

перекладу документів з однієї мови на іншу.      

Складова № 5. «Правила зовнішньоекономічних договорів (INCOTERMS 2020)» 

забезпечує практичними навичками укладання зовнішньоекономічних договорів 

(контрактів), визначення обов’язків покупця й продавця щодо витрат і ризиків, а 

також щодо визначення відповідальності сторін.   

Складова № 6. «Право міжнародної торгівлі» передбачає вивчення здобувачами 

на прикладі практичних ситуацій тарифне та нетарифне регулювання в 

міжнародній торгівлі, аналіз умов доступу до ринку товарів та застосування 

заходів торговельного захисту.  

У результаті опанування дисципліни студенти:  

• оволодіють глибокими та вузькоспеціалізованими знаннями та уміннями 

щодо практичного застосування теоретичних положень та норм міжнародного 

права у сфері регулювання міжнародних відносин та міжнародної торгівлі,  

• набудуть навички розв’язувати складні задачі прикладного характеру;  

• надавати кваліфікацію подіям та ситуаціям у сфері міжнародного 

співробітництва держав;  

• умітимуть будувати свою аргументовану позицію та захищати інтереси 

держави та клієнта у міжнародних судових установах та арбітражах.  

Пререквізити:* «Міжнародне публічне право»  



МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО: ІНСТИТУТИ ТА ПІДГАЛУЗІ 

Вивчає основні інститути та підгалузі міжнародного приватного права. 

Складові елементи загальної частини міжнародного приватного права (а саме 

питання його предмету, методів правового регулювання приватних відносин з 

іноземним елементом та колізійної норми міжнародного приватного права) є 

установчим матеріалом для навчальної дисципліни «Міжнародне приватне 

право: інститути та підгалузі» і будуть охоплені нею лише стисло, в якості 

вступу.  

Основна увага при вивченні дисципліни буде приділятися питанням: 

колізійні питання права власності та інших речових прав й способи їх 

розв’язання, в рамках вивчення чого основна увага буде зосереджена на 

специфіці застосування колізійного принципу lex rei sitae; колізійні питання 

правочинів та договірних зобов’язань у міжнародному приватному праві, при 

вивченні чого увагу буде приділено особливостям застосування колізійного 

принципу lex voluntatis, а також положенням Віденської конвенції ООН про 

договори міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 р. та правилам 

ІНКОТЕРМС; колізійні питання недоговірних зобов’язань у міжнародному 

приватному праві, де, зокрема, будуть вивчатися особливості застосування 

основної в цій сфері суспільних відносин колізійної прив’язки lex loci delicti 

comissi; колізійні питання спадкових відносин у міжнародному приватному 

праві, зокрема, особливості вирішення колізійних питань, пов’язаних із формою 

заповітів; колізійні питання сімейних відносин у міжнародному приватному 

праві, в рамках чого, передусім, будуть розглянуті способи розв’язання 

колізійних питань укладення та розірвання шлюбу, правовідносин між 

подружжям, правовідносин між батьками та дітьми, «міждержавного 

усиновлення», а також докладно буде розглянуто особливості застосування 

колізійного принципу lex personalis; колізійні питання трудових відносин у 

міжнародному приватному праві.  

 Окрема увага буде приділена вивченню основних питань міжнародного 

цивільного процесуального права (особливостям визначення процесуальної 

правосуб’єктності іноземних фізичних та юридичних осіб, держави; специфіці 

визначення підсудності справ з іноземним елементом; процедурі виконання 

іноземних судових доручень та отримання доказів за кордоном; особливостям 

визнання та виконання іноземних судових рішень), а також правовому 

регулюванню статусу та діяльності міжнародних комерційних арбітражів.  

  

У результаті опанування дисципліни студенти:  

• засвоять зміст інститутів та підгалузей міжнародного приватного 

права, об’єктивні закономірності їх розвитку;  

• здобудуть глибокі теоретичні знання про специфіку правового 

регулювання різних видів цивільно-правових відносин, ускладнених іноземним 

елементом за допомогою матеріального та колізійного методів;  

• оволодіють правилами самостійної роботи з нормативно-правовими 

актами з міжнародного приватного права;   

• здобудуть навички застосування на практиці міжнародних договорів 

з різних питань міжнародного приватного права (зокрема, Мінську конвенцію 



про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних 

справах, Віденську конвенцію ООН про договори міжнародної купівлі-продажу 

товарів, Гаазьку конвенцію про колізії законів, які стосуються форми заповіту, 

Гаазьку конвенцію, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних 

документів, Європейську конвенцію про міждержавне усиновлення 

(переглянуту) тощо.);  

• навчаться застосовувати на практиці колізійні норми міжнародного 

приватного права, зокрема, закріплені в Законі України «Про міжнародне 

приватне право» 2005 р.;  

• оволодіють специфікою захисту прав іноземних фізичних та 

юридичних осіб, а також держави в судах та міжнародних комерційних 

арбітражах.  

  

Пререквізити:* «Теорія держави і права», «Міжнародне право», 

«Міжнародне приватне право».  

 

  



 

 ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА  

   

Практична підготовка студентів, які навчаються за  спеціальністю 293 

«Міжнародне право» є обов'язковим компонентом освітньої програми для 

здобуття освітнього ступеня «магістр»  

   

Основна увага при практичній підготовці приділяється оволодінню студентами 

професійних навичок та вмінь, а також підбору матеріалів для написання 

випускної кваліфікаційної роботи.  

   

У результаті проходження практичної підготовки студенти:  

•  оволодіють практичними навичками щодо адаптації теоретичних 

положень, методичного інструментарію юриспруденції до умов діяльності 

конкретної юридичної особи, зокрема суб’єктів господарювання, державних і 

громадських організацій, інших суб’єктів права, а також юрисдикційних 

органів, нотаріусів та адвокатів, міжнародних організацій;  

•  закріплять практичні навички проведення міжнародно-правового 

дослідження, формування його інформаційного та методичного забезпечення, 

виходячи з сутності проблем, що вирішуються;  

•  здійснять напрацювання фактичного матеріалу для подальшої наукової 

роботи (підготовки статей, коментарів щодо матеріалів практики, випускної 

кваліфікаційної роботи).  

   

   

 

 

  



ПІДГОТОВКА ВИПУСКНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ ТА ЗАХИСТ  

   

Основна увага при підготовці випускної кваліфікаційної роботи приділяється 

формуванню критичного мислення - системі суджень, що сприяє аналізу 

інформації, її власної інтерпретації, обґрунтованості сформульованих висновків; 

розвитку розумових навичок, вмінню приймати зважені рішення, аргументувати 

свою позицію, мислити цілеспрямовано і можливість адекватно оцінити будь-

яку ситуацію.  

   

У результаті підготовки випускної кваліфікаційної роботи та захисту 

студенти:  

• практично оволодіють основами методології дослідницької діяльності 

щодо різних складових об’єктивного права;  

• оволодіють практикою застосування права та правової науки (доктрини 

права);  

• навчяться обирати і використовувати належні методи наукового 

дослідження;  

• будуть здатні формулювати та обґрунтовувати власні висновки і 

пропозиції щодо розвитку різних складових вітчизняної правової системи.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПІДГОТОВКА ДО ЄДКІ  

   

Єдиний державний кваліфікаційний іспит за спеціальністю 081 «Право» на 

другому (магістерському) рівні вищої освіти є обов’язковим компонентом 

атестації здобувачів вищої освіти.   

   

Основна увага при підготовці до цього іспиту приділяється засвоєнню 

студентами комплексу компетентностей, визначених стандартами вищої освіти 

та достатніх для ефективного виконання професійної діяльності за обраною 

спеціальністю.  

   

У результаті підготовки до ЄДКІ студенти:  

• поглиблять знання про право, його розуміння, застосування, аналізу і 

синтезу правової інформації у сфері конституційного, адміністративного, 

цивільного, цивільного процесуального, трудового, кримінального, 

кримінального процесуального права, адміністративного судочинства, 

міжнародного публічного права і міжнародного захисту прав людини, 

міжнародного кримінального права, включаючи міжнародне співробітництво 

у сфері запобігання злочинності, а також загальних етичних вимог правничої 

професії.     

  



ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ 

АДВОКАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Вивчаються: функції адвоката в різних правових ситуаціях і в різних країнах 

(сімейний адвокат, баристори та солісітори тощо); співвідношення 

правозахисної і правоохоронної функцій із функцією суду; правова основа 

діяльності адвокатури України; принципи та засади здійснення адвокатської 

діяльності; набуття права на заняття адвокатською діяльністю; організаційні 

форми адвокатської діяльності; передумови вибору форми адвокатської 

діяльності; здійснення адвокатської діяльності адвокатом індивідуально; 

адвокатське бюро і адвокатське об’єднання; статус помічника адвоката; 

адвокатське самоврядування; підстави для укладання договору про правову 

допомогу та суб’єкти договору; гонорар; відповідальність адвоката, 

адвокатського бюро або об’єднання.  

Основна увага при викладанні дисципліни приділяється формуванню у 

студентів комплексної системи знань, вмінь та навичок, необхідних для 

сприйняття діяльності адвоката як незалежної і професійної особи, яка виконує 

державну функцію з надання правової допомоги широким верствам населення в 

різних правових ситуаціях.  

У результаті опанування дисципліни студенти мають:  

- набути знання організаційних структур адвокатури, володіти інформацією 

достатньою для вирішення різних правових ситуацій в ролі адвоката;  

- навчитися формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу 

відомої проблеми;  

- встановлювати права та обов'язки адвоката в різних правових ситуаціях;  

- вільно користуватися нормативно-правовими актами;  

- визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих 

умов та обставин;  

- проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел;  

- використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного 

встановлення певних обставин;  

- формулювати власні висновки та пропозиції з правових питань  

Пререквізити:* «Теорія держави і права», «Конституційне право». 

  



АЛЬТЕРНАТИВНІ СПОСОБИ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

  

Вивчає сутність альтернативних методів вирішення спорів; поняття та 

ознаки конфлікту; стратегії поведінки в конфлікті; способи вирішення 

конфліктів;  види альтернативних способів вирішення спорів; основні 

інструменти і техніки роботи в переговорах, медіації та інших способах АВС; 

медіаційну процедуру та етапи її проведення.   

  

Основна увага при вивченні дисципліни приділена формуванню у 

студентів комплексної системи знань, вмінь та навичок, необхідних для 

використання у практичній діяльності щодо врегулювання конфліктів (спорів).   

  

У результаті опанування дисципліни студенти:   

• здобудуть комплексне розуміння про конфлікт (спір), його ознаки, 

динаміку, стратегії поведінки та основні способи вирішення;  

• зможуть самостійно використовувати практичні техніки та 

інструменти для врегулювання конфліктів (спорів);   

• оволодіють навичками проведення медіаційної процедури;  

• зможуть організовувати пошук спільних взаємоприйнятних рішень;  

• зможуть проводити аналіз конфлікту (спору) та складати його мапу;  

• навчаться складати документи щодо врегулювання конфлікту 

(спору).  

  

Пререквізити:* «Теорія держави і права», «Цивільне право», 

«Господарське право»  

 

  



ЕТИЧНІ ВИМОГИ ПРАВНИЧОЇ ПРОФЕСІЇ 

  

Вивчає професійну правничу етику, основні функції моралі; поняття та 

сутність незалежності, безсторонності та доброчесності; об’єктивність і 

недопущення конфлікту інтересів у професійній діяльності; вимоги щодо 

несумісності; дотримання верховенства права у професійній правничій 

діяльності; особливості конфіденційності та збереження професійної таємниці; 

етичні засади взаємовідносин між правниками; особливості реагування на 

неетичну поведінку колег; дотримання високих етичних стандартів на робочому 

місці і поза ним, офлайн та онлайн; дисциплінарну відповідальність правника за 

порушення етичних стандартів.   

  

Основна увага при вивченні дисципліни приділена формуванню у 

студентів комплексної системи знань, вмінь та навичок, необхідних для 

дотримання етичних вимог у професійній правничій діяльності.   

  

У результаті опанування дисципліни студенти:   

• здобудуть комплексне розуміння про поняття, сутність та функції 

етичних норм правничої професії;  

• знатимуть правила та принципи, сформульовані в кодексах 

професійної етики юристів відповідних правничих спеціальностей;  

• зможуть самостійно керуватися морально-етичними вимогами до 

правничої професії   

• зможуть виконувати основні вимоги професійної етики, як у 

професійній діяльності, так і поза нею;   

• оволодіють навичками аналізу та критичного оцінювання з точки 

зору професійної правничої етики недопустимих проявів у поведінці та 

діяльності.   

  

Пререквізити:* «Теорія держави і права», «Цивільне право», «Сімейне 

право», «Трудове право», «Господарське право», «Цивільно-процесуальне 

право», «Господарсько-процесуальне право», «Кримінально-процесуальне 

право», «Адвокатура», «Нотаріат».  

 

 

  



ЗАХИСТ ПРАВ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СУДІ З ПРАВ ЛЮДИНИ 

Вивчає правові засади організації та діяльності Європейського суду з прав 

людини, роль Конвенції з прав людини як підстави для звернення до ЄСПЛ, 

умови прийнятності заяви, та процесуальний порядок її розгляду комітетами, 

палатами і Великою Палатою, статус сторін при розгляді заяви, можливості мати 

адвоката чи представника та звільнення таких випадках від судових витрат на 

правову допомогу, форму та зміст рішень ЄСПЛ, набрання ними законної сили 

та порядок виконання. 

 

У результаті опанування дисципліни студенти:   

• знатимуть норми європейської Конвенції з прав людини як 

матеріально-правової основи для звернення до міжнародної судової 

установи – Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) і його 

Регламенту як сукупності процесуальних норм, що регламентують 

порядок формування ЄСПЛ і розгляду заяв громадян і неурядових 

організацій стосовно порушення їх прав та міждержавних заяв одної 

держави проти іншої, 

• умітимуть орієнтуватись у системі норм Європейської Конвенції з 

прав людини та протоколами до неї 

• знатимуть підстави для оскарження рішення ЄСПЛ та порядку його 

виконання в випадках, коли воно ухвалено на користь заявника. 

 

Пререквізити:* «Цивільне процесуальне право», «Кримінально-

процесуальне право». 

 

  



КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ В МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЯХ 

Вивчає специфіку міжнародних компаній для вибору моделі корпоративного 

управління; формування системи корпоративного управління; розробки 

механізму корпоративного управління, забезпечення виконання стандартів 

корпоративного управління; застосування інструментів економічного та 

організаційного механізмів корпоративного управління; взаємоузгодження 

діяльності представницьких, виборних та виконавчих органів та гармонізації 

корпоративного управління; забезпечення корпоративних інтересів 

стейкхолдерів та корпоративної безпеки компанії; оцінка ефективності 

корпоративного управління міжнародних компаній.  

Основна увага у вивченні дисципліни приділяється управлінню взаємодією між 

інвесторами та узгодженням можливих конфліктів інтересів між різними 

корпоративними стейкхолдерами в міжнародних компаніях. У курсі 

обговорюється роль та відповідальність власників, правління, наглядової ради, 

внутрішній контроль, розкриття механізмів управління, а також історичні 

пояснення щодо різних систем корпоративного управління. Багато країн також 

мають кодекси корпоративного управління, за якими можуть або повинні 

дотримуватися державні компанії. Під час навчання студенти оцінюють 

теоретичні перспективи, що впливають на практику регулювання, а також 

останні тенденції, пов'язані з корпоративним управлінням в міжнародних 

компаніях.  

У результаті опанування дисципліни студенти:  

отримають знання:  

- поняття, категорій та діалектики розвитку корпоративної форми організації 

бізнесу;  

- принципів створення та функціонування міжнародних корпоративних 

підприємств;  

- моделей та стандартів корпоративного управління в міжнародних компаніях;  

- принципів побудови корпоративної системи управління;  

- механізмів корпоративного контролю;  

- заходів безпеки корпоративних підприємств;  

- напрямків підвищення ефективності та якості корпоративного управління 

міжнародних компаній.  

Вивчення дисципліни передбачає надбання таких спеціальних професійних 

компетентностей:  



- уміння розробляти механізм корпоративного управління, забезпечувати на 

стадії планування високий рівень збалансованості її складових елементів з 

урахуванням спеціифіки міжнародних компаній;  

- здатність складати корпоративний кодекс, визначати систему цінностей 

організації у відповідності до місії і політики;  

- уміння використовувати принципи корпоративного управління, організовувати 

взаємоузгоджене функціонування виборних та призначених органів управління 

діяльністю міжнародних корпоративних інституцій;  

- здатність організувати корпоративну безпеку;  

- володіння навичками здійснювати ефективний корпоративний контроль та 

налагоджувати якісний зворотний зв’язок в процесі корпоративного управління 

підприємством.  

Пререквізити:* «Стратегічний менеджмент в міжнародному бізнесі», 

«Міжнародна економіка», «Міжнародний менеджмент корпорацій», «Фінанси 

зарубіжних корпорацій» 

  



КОСМІЧНЕ ПРАВО 

Вивчає особливості становлення і розвитку системи сучасного космічного 

права, правових процесів у сфері використання суб’єктами міжнародного права 

космічного простору, джерела космічного права, міжнародно-правовий режим 

космічного простору, небесних тіл та геостаціонарної орбіти, ефективне 

використання ресурсів геостаціонарної орбіти, роль ООН в кодифікації та 

прогресивному розвитку космічного права, особливості міжнародно-правового 

співробітництва держав у галузі.  

Основна увага у вивченні дисципліни приділяється теоретичним і нормативним 

матеріалам, міжнародно-правовим відносинам, що виникають у процесі 

співробітництва держав у сфері запобігання забрудненню космічного простору, 

міжнародно-правовим вимогам щодо діяльності держав у космічному просторі, 

діяльності міжнародних організацій в сфері космічного права, особливості 

міжнародно-правової відповідальності за шкоду у сучасному міжнародному 

космічному праві, міжнародним прецедентам у космічній галузі, особливостям 

правового регулювання статусу космонавтів, об'єктів, запущених у космічний 

простір, участі та законодавству України у космічній галузі.  

У результаті опанування дисципліни студенти:  

· зможуть проводити юридичний аналіз приватноправових відносин, 

ускладнених іноземним елементом, які виникають у сфері космічного права;  

· вміння визначати міжнародно-правову ситуацію, використовувати різні 

джерела безпосередньої й опосередкованої інформації для з’ясування потрібних 

обставин і фактів, надання міжнародно-правової оцінки подіям міжнародних 

відносин;  

· поглиблене розуміння питань відповідальності у сучасному міжнародному 

космічному праві;  

· здатність надавати юридичні висновки й консультації з питань космічного 

права, національного права України та інших держав;  

· зможуть проводити юридичний аналіз та синтез при опрацюванні значного 

масиву правового матеріалу з наданням власних висновків та пропозицій;  

· зможуть брати участь у міжнародних переговорах і роботі міжнародних 

міжурядових і неурядових організацій, приймати обґрунтовані та ефективні 

управлінські рішення;  

· зможуть адаптувати та використовувати міжнародно-правові норми та 

принципи в національній правовій системі.  

Пререквізити:* «Історія міжнародного права», «Міжнародне право», «Право 

міжнародних договорів», «Право міжнародних організацій», «Міжнародне 



приватне право», «Порівняльне цивільне право», «Міжнародне економічне 

право». 

  



МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  

 

Вивчає поняття та види юридичних досліджень, насамперед форми наукових 

досліджень з юридичних наук (тези доповідей, наукова стаття, монографія, 

дисертація).   

Розкриває методологію написання наукової статті та основні етапи роботи над 

нею: обґрунтування  теми,  вибір  об'єкта  і  визначення  мети  дослідження; 

формування структури наукової роботи; складання  плану; класифікація 

наукових методів та їх застосування у науковому дослідженні; авторські 

коментарі, судження та характеристики як результат застосування належних 

методів дослідницької діяльності; компонування результатів дослідження і 

формування статті як цілісної наукової праці; узагальнення результатів 

дослідження; формулювання висновків і пропозицій; рецензування наукової 

роботи.  

В ході вивчення дисципліни здійснюється підготовка студентів до апробації та 

публікації результатів їх наукових досліджень. Аналізуються базові вимоги до 

написання фахової наукової статті ВАК. Насамперед щодо структури наукової 

роботи та основних її компонентів. УДК статей. DOI статей. Надається 

інформація щодо можливостей перевірки фаховості наукових (зокрема, 

періодичних) видань. ISSN. Характеризуються основні відмінності до написання 

наукової статті Scopus і Web of Science. Відбувається ознайомлення з 

міжнародними наукометричними базами даних.  

Значна увага у вивченні дисципліни приділяється також:  

• дослідженню джерел юридичної інформації, отриманню навичок 

добору і опрацювання джерельної бази, насамперед: наукових 

праць/правової доктрини (статей, матеріалів наукових заходів, 

дисертаційних та монографічних досліджень), а також 

правозастосовної (зокрема судової) практики; нормативно-правових 

актів і джерел «м’якого права» за обраною тематикою. При цьому 

розкриваються відмінності оформлення списку використаних джерел та 

правила цитування: за бібліографічним описом згідно з ДСТУ 

8302:2015 та у вигляді REFERENCES (APA style citation); здійснення 

транслітерації.    

• роботі з базами даних: Google Академія (Google Scholar); 

Academia.edu; Publons; ORCID (Open Researcher and Contributor ID).  

• особливостям цитування. Індексу Хірша (h-index) в Publons. 

Ідентифікатору Web of Science ResearcherID.   

• перевірці роботи на плагіат.  

У результаті опанування дисципліни студенти:  

Здобудуть комплексне розуміння про методику написання наукових робіт.   

Навчаться працювати з різними базами даних на платформах.   

Навчаться самостійно перевіряти фаховість наукових видань.  

Будуть зареєстровані у відкритому ідентифікаторі дослідника та автора 

(ORCID).  

Зможуть використовувати набуті знання в своїй науковій роботі, насамперед для 

написання повідомлень/тез доповідей на конференції, наукових фахових статей, 

зокрема у виданнях Scopus і Web of Science, курсових та випускних 



кваліфікаційних/магістерських робіт, а також наукових робіт для отримання 

наукового ступеня PhD.  

Напишуть наукову статтю з фаху.  

 

  



МІЖНАРОДНЕ АВТОРСЬКЕ ПРАВО 

Вивчає авторське право в системі прав інтелектуальної власності на 

національному та міжнародному рівнях; загальну характеристику джерел 

міжнародного авторського права; інституційні форми співпраці держав у сфері 

охорони прав авторів; об’єкти, суб’єкти та зміст авторських прав; зміст 

авторських прав; суміжні права; колективне управління авторськими та 

суміжними правами; організації з охорони авторських і суміжних прав; охорону 

та захист авторських прав; авторське право і суміжні права в Європі; особливості 

охорони та реєстрації авторського та суміжних прав у США.  

Основна увага у вивченні дисципліни приділяється формуванню теоретичних і 

практичних знань, навичок в сфері сучасних правових відносин царини 

інтелектуальної власності. Основним критерієм, що визначає рівень розвитку 

будь-якого суспільства, є стан техніки, культури та науки. Успіх у вирішенні 

будь-яких проблем економічного характеру, які стоять перед суспільством, 

перебуває у прямо пропорційній залежності від його інтелектуального 

потенціалу та рівня культурного розвитку. Ефективний механізм правового 

регулювання об'єктів інтелектуальної власності зумовлює активне економічне 

зростання та прибутковість сучасної підприємницької діяльності.  

У результаті опанування дисципліни студенти:  

· засвоять основні дефініції, поняття і категорії міжнародного авторського права.  

· пізнають сутність сучасних правових відносин у сфері авторського права, 

категоріальний апарат інституту; місце авторського права в системі правових 

норм, що регулюють відносини в сфері інтелектуальної власності; особливості 

історії становлення й розвитку міжнародного авторського права;  

· ознайомляться з світовими стандартами нормативного забезпечення охорони 

прав на результати творчої діяльності, їхнє співвідношення; змістом основних 

принципів і норм інституту авторського права, в т.ч. в міжнародно-

приватноправовому аспекті;  

· розумітимуть мету співпраці держав у сфері охорони авторських прав, 

інституційні форми співпраці держав у цій сфері;  

· аналізуватимуть зміст господарської документації, яка обслуговує авторсько-

правові відносини;  

· здобудуть навички необхідні для правової охорони та комерціалізації об’єктів 

авторського та суміжних прав;  

· зможуть формулювати юридичну позицію клієнта;  

· розвинуть комунікаційні навички, необхідні для подальшої професійної 

діяльності у сфері інтелектуальної власності;  



Пререквізити:* «Теорія держави і права», «Міжнародне публічне право», 

«Право міжнародних договорів». 

  



МІЖНАРОДНЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ПРАВО 

Вивчає особливості регулювання відносин між його суб’єктами в енергетичній 

сфері щодо видобутку, передачі, транзиту та постачання енергетичних ресурсів 

та матеріалів з метою задоволення потреб міжнародної енергетичної безпеки і 

відповідно до вимог сталого розвитку; особливості енергетичного циклу з метою 

зниження до мінімуму шкідливого впливу на навколишнє середовище, 

забезпечення надійності постачання енергоресурсів; особливості 

функціонування механізму застосування норм міжнародного енергетичного 

права на міжнародному та внутрішньодержавному рівнях; особливості 

зовнішньополітичної позиції України та інших держав з питань постачання 

енергоресурсів, а також міжнародних органів та організацій. Окреме місце 

відводиться аналізу поняття «енергетичні ресурси», яке окрім традиційних 

джерел, а саме нафти, природного газу, вугілля, урану, включає альтернативні: 

сонячна енергія, енергія вітру, енергія хвиль, геотермальна енергія та ін.  

Основна увага у вивченні дисципліни приділяється теорії та практиці правового 

регулювання суспільних відносин, правовому статусу суб’єктів правовідносин; 

принципам міжнародного енергетичного права; джерельній базі міжнародного 

енергетичного права та його інституційним механізмам. Незважаючи на те, що у 

рамках міжнародно-правового регулювання енергетики екологічний аспект є 

досить новий, нині визначальним вектором розвитку сучасного регулювання 

енергетичної сфери є принципи і підходи, що склалися в міжнародному 

екологічному праві.  

У результаті опанування дисципліни студенти:  

· здобудуть комплексне розуміння про правову природу міжнародного 

енергетичного права;  

· зможуть проводити наукові дослідження, визначати нові підходи, напрями, 

шляхи вирішення складних міжнародно-правових завдань;  

· зможуть виявляти проблеми, визначати наукові завдання у сфері розвитку 

міжнародного енергетичного права та обирати методи для їх розв’язання;  

· зможуть використовувати набуті знання в професійній діяльності: в 

нормотворчій, правозастосовній та інших видах професійної діяльності;  

· зможуть виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані 

правові висновки, надавати консультації щодо можливих способів захисту та 

відновлення порушених прав та інтересів клієнтів у енергетичній сфері;  

· отримають навички опанування підходів до моделювання складних 

міжнародно-правових процесів, прогнозування їх розвитку в умовах динамічних 

світових перетворень.  

Пререквізити:* «Міжнародне публічне права», «Міжнародне приватне право».  



МІЖНАРОДНЕ ІНВЕСТИЦІЙНЕ ПРАВО 

 

Вивчає Поняття інвестиційного права та його система. Загальні положення 

інвестиційної діяльності. Поняття, сутність і види інвестицій. Загальні 

положення про інвестиційні правовідносини. Правове регулювання інноваційної 

діяльності в Україні. Правове становище деяких суб’єктів інвестиційної 

діяльності. Правове регулювання іноземного інвестування в Україні. Правове 

регулювання спільного (корпоративного) інвестування. Правове регулювання 

інвестиційної діяльності у спеціальних (вільних) економічних зонах. Екологічні 

(зелені) інвестиції. Договори в інвестиційній діяльності. Припинення 

інвестиційної діяльності та її наслідки. Вирішення спорів між учасниками 

інвестиційного процесу. 

 

У результаті опанування дисципліни студенти:  

• знатимуть зміст інститутів та норм законодавства України та відповідних 

міжнародно-правових договорів, що регулюють основні питання 

правового регулювання інвестиційної діяльності;  

• розумітимуть поняття інвестицій та інвестиційної діяльності;  

• знатимуть зміст та суб’єкти інвестиційної діяльності;  

• розумітимуть основні завдання та шляхи здійснення державного 

регулювання та контролю у сфері інвестиційної діяльності;  

• вмітимуть визначати особливості правового регулювання іноземних 

інвестицій;  

• надаватимуть правову характеристику інвестиційних договорів та їх 

особливостей;  

• знатимуть правове регулювання основних етапів реалізації інвестиційних 

проектів та правову регламентацію інвестиційної діяльності в окремих 

галузях; народного господарства. 

Пререквізити:* «Теорія держави і права», «Міжнародне публічне право», 

«Міжнародне приватне право». 

 

 

  



МІЖНАРОДНЕ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО 

Вивчає норми та принципи, що регулюють співробітництво держав у боротьбі з 

міжнародними злочинами та злочинами, що мають міжнародний характер; 

закономірності формування сучасної системи двосторонніх та багатосторонніх 

відносин, які забезпечують співробітництво держав у боротьбі з міжнародною 

злочинністю; особливості становлення та розвитку видів та форм 

співробітництва у боротьбі з міжнародною злочинністю, класифікацію злочинів 

міжнародного характеру, з’ясування місця і ролі міжнародних організацій у 

боротьбі з міжнародною злочинністю.  

Основна увага у вивченні дисципліни приділяється вивченню міжнародних 

злочинів у контексті міжнародного кримінального права; ознайомлення 

студентів із засадами та порядком здійснення міжнародного кримінального 

правосуддя та співробітництва держав у боротьбі зі злочинністю; виробленню у 

студентів уявлення про кримінально-правові механізми захисту міжнародного 

правопорядку та міждержавного співробітництва.  

У результаті опанування дисципліни студенти:  

· здобудуть вміння вільно оперувати юридичними поняттями міжнародного 

кримінального права;  

· зможуть давати правильну кримінально-правову кваліфікацію міжнародних 

злочинів;  

· зможуть визначати особливості національної і міжнародної кримінальної 

юрисдикції, вміти вирішувати питання конфлікту юрисдикцій держав та держав 

і Міжнародного кримінального суду;  

· зможуть інтерпретувати норми міжнародних договорів і звичаїв, а також 

рішень міжнародних судів, застосовувати на практиці норми міжнародних 

договорів про правову допомогу у кримінальних справах, здійснювати 

консультування з питань міжнародного кримінального права.  

Пререквізити:* «Історія міжнародного права», «Міжнародне публічне право». 

 

  



МІЖНАРОДНЕ ПРАВО НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

Вивчає особливості міжнародно-правового регулювання співробітництва 

держав у галузі охорони навколишнього середовища, місце міжнародно-

правових актів в сфері захисту довкілля в системі міжнародного права та їх 

практичне застосування в рішеннях міжнародних судових та квазісудових 

органів.  

Основна увага у вивченні дисципліни приділяється теоретичним і нормативним 

матеріалам, міжнародно-правовим відносинам, що виникають у процесі 

співробітництва держав у сфері запобігання забрудненню довкілля, джерелам та 

принципам міжнародного права навколишнього середовища, діяльності 

міжнародних організацій в сфері охорони навколишнього середовища, 

особливості міжнародно-правової відповідальності, міжнародним прецедентам в 

галузі охорони навколишнього середовища.  

У результаті опанування дисципліни студенти:  

· розвинуть вміння логічно та професійно обґрунтовувати та висловлювати свою 

точку зору з проблематики міжнародного права навколишнього середовища;  

· вміння визначати міжнародно-правову ситуацію, використовувати різні 

джерела безпосередньої й опосередкованої інформації для з’ясування потрібних 

обставин і фактів, надання міжнародно-правової оцінки подіям міжнародних 

відносин;  

· вміння вирішувати гіпотетичні міждержавні спори;  

· здатність передбачати широкі загальносуспільні наслідки укладання 

міжнародного договору або вчинення іншої дії дипломатичного або міжнародно-

правового характеру, ухвалення внутрішньодержавних нормативно-правових 

актів тощо;  

· зможуть проводити юридичний аналіз та синтез при опрацюванні значного 

масиву правового матеріалу з наданням власних висновків та пропозицій;  

· характеризувати договірний та інституційний механізми правового 

регулювання європейської економічної інтеграції;  

· вміння аналізувати практику органів євроінтеграційних об’єднань, рішення 

міжнародних торговельно-економічних об`єднань;  

· зможуть адаптувати та використовувати міжнародно-правові норми та 

принципи в національній правовій системі.  

Пререквізити:* «Історія міжнародного права», «Міжнародне право», «Право 

міжнародних договорів», «Право міжнародних організацій».  



МІЖНАРОДНЕ СПОРТИВНЕ ПРАВО 

Вивчає сутність та системну структуру міжнародного спортивного права, його 

предмету, методів, джерел, принципів та функцій, особливості міжнародного 

правового регулювання основних інститутів спорту; основні тенденції розвитку 

міжнародного права в області спорту; сутність спорів (конфліктів) в 

міжнародному спорті та порядку їх вирішення; порядок захисту прав та законних 

прав держави, міжнародних спортивних організацій, спортсменів, спеціалістів у 

сфері спорту.  

Основна увага у вивченні дисципліни приділяється генезі міжнародного 

спортивного права, джерелам міжнародного спортивного права, суб’єктам 

міжнародного спортивного права, міжнародно-правовому регулюванню 

організації та проведення спортивних заходів, регулюванню трудових відносин 

у міжнародному спортивному русі, правовому статусу та особливостям 

діяльності МОК, урегулюванню спортивних спорів, міжнародно-правовому 

регулюванню прав інтелектуальної власності в сфері спорту, правовому статусу 

та практиці діяльності ВАДА.  

У результаті опанування дисципліни студенти:  

· аналізуватимуть стан міжнародного правового регулювання в спорті та 

вмітимуть використовувати результати аналізу у професійній діяльності;  

· вмітимуть застосовувати навички захисту прав та законних інтересів держави, 

міжнародних спортивних організацій, спортсменів, спеціалістів у сфері спорту;  

· вірно визначатимуть ефективний метод вирішення спору у міжнародному 

спорті;  

· створюватимуть проекти правових, зокрема, процесуальних документів для 

звернення в національні та міжнародні спортивні організації;  

· грамотно та аргументовано тлумачитимуть норми міжнародного спортивного 

права;  

· використовуватимуть теоретичні міжнародно-правові знання для оцінки та 

прогнозування поточних професійних ситуацій.  

Пререквізити: «Міжнародне публічне право». 

  



МІЖНАРОДНЕ ФІНАНСОВЕ ПРАВО 

Вивчає: Правове регулювання міжнародної фінансової системи. Правове 

регулювання руху фінансових ресурсів, потоків (у двосторонніх та 

багатосторонніх відносинах). Правові засади обігу крипто-активів та цифрових 

валют центральних банків. Правовий статус та повноваження міжнародних 

організацій в міжнародній фінансовій системі Правові засади діяльності МВФ у 

сфері фінансування платіжного балансу держав. Міжнародні організації у сфері 

фінансового моніторинг. Міжнародні публічні фонди як форма руху публічних 

коштів: види, призначення, правове регулювання. Європейський фінансовий 

простір та фінансове право ЄС. Міжнародне платіжне право. Міжнародно-

правове регулювання міжнародних розрахункових відносин. Міжнародно-

правове регулювання державних закупівель  

Основна увага при вивчені дисципліни приділяється ознайомленню з 

джерелами міжнародного права у сфері міжнародно-правового регулювання 

обігу публічних коштів; вивченню напрямів вдосконалення національного 

фінансового законодавства з урахуванням практики застосування джерел 

міжнародного фінансового права; набуттю практичних навичок щодо правильної 

юридичної інтерпретації соціальних подій та складання документів необхідного 

правового характеру.  

У результаті набутих у процесі вивчення навчальної дисципліни знань 

студенти здобудуть:  

- теоретичні знання щодо предмету міжнародного фінансового права; принципів, 

правових методів та форм фінансової діяльності взаємодії норм міжнародного і 

національного права; джерел міжнародного фінансового права; правових форм 

міжнародних фінансових організацій та їх функції; правових основи бюджетного 

права та процесу за кордоном; поняття і предмет міжнародного податкового 

права; міжнародне подвійне оподаткування та шляхи його врегулювання; 

правових засад здійснення фінансового контролю та механізмів застосування 

заходів впливу до порушників фінансового законодавства; правового 

регулювання міжнародних банківських правочинів; публічно-правова основа 

валютної системи та міжнародного права конвертованості валют; міжнародно-

правове регулювання міжнародних розрахункових відносин; міжнародно-

правового регулювання фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії 

легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансування 

тероризму.  

- - практичні навички щодо:  

- правильного застосування, неухильного дотримання та запобігання 

невиконанню вимог міжнародного фінансового законодавства у сфері 

міжнародних розрахункових відносин, міжнародних валютно-кредитних 

відносин; правових засад міжнародної банківської діяльності; міжнародного 

фінансового контролю та міжнародно-правового регулювання фінансового  



моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, 

одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму.  

- попередження та усунення наслідків вчинених правопорушень та можливих 

шляхів їх запобігання;  

- обрання ефективних способів захисту та відновлення порушених прав;  

- правильного й повного відображення результатів професійної діяльності в 

юридичній та іншій документації;  

- формування юридичних висновків.  

- участі у комплексному юридичному супроводженні діяльності суб’єктів 

фінансових правовідносин.  

Пререквізити: «Теорія держави і права», «Конституційне право», 

«Адміністративне право і процес», «Цивільне право», «Фінансове право», 

«Міжнародне публічне право», «Господарське право». 

  



МІЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ АРБІТРАЖ  

  

Вивчає поняття та місце арбітражу серед способів вирішення міжнародних 

комерційних суперечок; основні міжнародно-правові та національні правові 

інструменти регулювання арбітражу; класифікацію арбітражів, специфіку 

найбільш відомих арбітражних установ; поняття, значення, види та правила 

складання арбітражних угод; загальні процесуальні аспекти арбітражного 

розгляду та особливості, притаманні відомим арбітражними системам; статус 

арбітра, порядок формування складу арбітражу, який вирішує суперечку; 

питання конфлікту інтересів, етику арбітражного розгляду; особливості 

одержання та оцінки доказів в арбітражі; специфіку встановлення змісту та 

застосування права в арбітражі; підходи до справляння та розподілу арбітражних 

витрат; поняття, види та порядок прийняття арбітражних рішень; підстави та 

порядок оскарження арбітражних рішень; умови та порядок визнання та надання 

дозволу на примусове виконання арбітражних рішень.  

  

Основна увага у вивченні дисципліни приділяється системному і послідовному 

аналізу процесу вирішення комерційної суперечки в арбітражі від обрання 

арбітражу та укладення арбітражної угоди до прийняття арбітражного рішення, 

його можливого оскарження, визнання та приведення до примусового 

виконання; порівнянню різних підходів, властивих арбітражним системам, 

сформованим під впливом континентально-правової традиції та традиції 

загального права, а також порівнянню з національними судовими процесами у 

практиці оформлення процесуальних документів, етики учасників проваджень, 

розуміння справедливого та ефективного вирішення суперечки.   

  

У результаті опанування дисципліни студенти:   

• оволодіють навичкою написання арбітражної угоди;  

• зможуть аналізувати арбітражні угоди на предмет їх дійсності, 

чинності та здатності бути виконаними;  

• опанують загальні навички підготовки процесуальних документів в 

арбітражі;  

• зможуть  усвідомлено обирати арбітражний форум для ефективного 

вирішення міжнародного комерційного спору залежно від його 

істотних параметрів;  

• отримають початкові навички написання арбітражного рішення із 

застосуванням різних технік, притаманним континентальній правовій 

традиції та системам загального права;  

• опанують засадничі практичні підходи до оскарження арбітражних 

рішень та приведення їх до примусового виконання.  

  

Пререквізити: «Англійська мова», «Міжнародне приватне право».  

 

  



МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОТИДІЇ 

НЕПРАВОМІРНОМУ ІМПОРТУ 

Вивчає сукупність однорідних суспільних відносин, що виникають в процесі 

укладення міждержавних угод, з приводу здійснення експортно-імпортних 

операцій та переміщення товарів через кордон та окремі міжнародно-правові 

механізми та заходи направленні на попередження та подолання проблеми 

неправомірного імпорту у світовій торгівлі.  

Основна увага у вивченні дисципліни приділяється правовому регулюванню 

міжнародної торгівлі; міжнародно-правовим стандартам регулювання у сфері 

протидії неправомірного імпорту: право СОТ; Міжнародні-правовим 

механізмама та нормам, які регулюють демпінг та антидемпінгові заходи в 

системі ГАТТ/CОТ; механізмам правового регулювання протидії 

неправомірного імпорту в контексті права Європейського Союзу; законодавству 

Сполучених Штатів Америки в сфері протидії неправомірного імпорту; 

законодавству України в сфері протидії демпінгу, субсидованому та масованому 

імпорту.  

У результаті опанування дисципліни студенти:  

· сформують загальне уявлення про міжнародно-правове регулювання протидії 

неправомірному імпорту, розуміння важливості його вивчення в контексті 

теоретичної і практичної значущості;  

· оволодіють методами наукових і прикладних досліджень в цій сфері 

міжнародного публічного права та навичками їх практичного застосування;  

· ознайомляться з основними джерелами міжнародно-правового регулювання 

протидії неправомірному імпорту, його суб’єктами, загальновизнаними 

міжнародними стандартами та функціонуванням світової системи торгівлі;  

· пізнають ґенезу становлення, розвитку та сучасного значення міжнародно-

правового регулювання протидії неправомірному імпорту в юридичній 

практиці;  

· вивчать основи міжнародно-правової регламентації регулювання протидії 

неправомірному імпорту, її основні принципи і внутрішню структуру;  

· отримають навички порівняльного аналізу міжнародних і національних 

нормативно-правових документів у цій сфері;  

· сформують уявлення про вплив міжнародно-правового регулювання протидії 

неправомірному імпорту на подальші перспективи розвитку України;  

· отримають знань про сучасний стан міжнародно-правового регулювання 

протидії неправомірному імпорту на регіональному та універсальному рівні.  



Пререквізити:* Міжнародне публічне право», «Міжнародне приватне право», 

«Міжнародне фінансове право», «Міжнародне економічне право». 

  



НОРМОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Вивчає нормотворчість, як окремий вид юридичної діяльності, з урахуванням 

попередньо набутих знань з теорії держави і права, та отримання практичних 

навичок розробки проектів різних видів нормативно-правових актів. Практичне 

застосування основ теорії нормотворчої діяльності, особливостей різних видів 

нормотворчої діяльності в Україні, основних прийомів, методів та процедур 

нормотворчої техніки; практично застосовувати знання основних нормативно-

правових актів, якими здійснюється правове регулювання нормотворчості в 

Україні, а також уміти самостійно працювати з правовою та науково-

методичною літературою, нормативно-правовими актами, що здійснюють 

правове регулювання нормотворчої діяльності; використовувати основні 

правила нормотворчої техніки при складанні проектів нормативно-правових 

актів та узгоджувати їх із чинними нормативно-правовими актами, уникати 

правотворчих помилок у текстах нормативно-правових актів.  

Основна увага приділена практичному розгляду загальних характеристик 

нормотворчої діяльності. Застосування нормативно-правових актів в юридичній 

практиці. Особливості розгляду нормативно-договірної правотворчості. 

Практичне застосування нормотворчої техніки. Розгляд правотворчих помилок. 

Експертиза проектів нормативно-правових актів. Особливості практичного 

розгляду адаптації законодавства України до законодавства Європейського 

Союзу. Особливості підзаконної нормотворчості органів державної влади. 

Практичне застосування локальної нормотворчості як особливий вид 

підзаконної нормотворчості.  

Пререквізити:*. «Конституційне право», «Цивільне право». 

  



ОРГАНІЗАЦІЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ   

   

Вивчає особливості підготовки, укладання та виконання 

зовнішньоторговельних контрактів на поставку окремих товарів, робіт та 

послуг; специфіку розробки супровідної документації у розрізі окремих 

зовнішньоторговельних контрактів.   

   

Основна увага у вивченні дисципліни приділяється розрахунку ефективності 

зовнішньоторговельних операцій.    

   

У результаті опанування дисципліни студенти:   

   

• Отримають знання щодо особливостей організації та здійснення 

зовнішньоторговельних операцій, у тому числі на поставку сировинної 

продукції, машин та устаткування, здійснення торгівлі ліцензіями, 

інжиніринговими, консалтинговими, туристичними послугами та ін.   

• Отримають навички роботи із зовнішньоторговельними контрактами та 

супровідною документацією.   

• Отримають практичні навички розрахунку показників динаміки, 

результативності та ефективності зовнішньоторговельних операцій.   

• Оволодіють методичними підходами проведення порівняльного аналізу 

загроз та переваг для вітчизняних підприємств при виході на світові ринки 

товарів і послуг.   

• Зможуть використовувати набуті знання у практичній діяльності у процесі 

техніко-економічного обґрунтування та укладання зовнішньоторговельних 

контрактів.   

   

Пререквізити:*. «Світовий ринок товарів та послуг»,   

«Зовнішньоекономічна діяльність підприємства», «Міжнародна 

економічна діяльність України».   

  

  



ПЕРЕКЛАД ЮРИДИЧНИХ ТЕКСТІВ 

Вивчає специфіку усного (послідовного, синхронного) та письмового перекладу 

юридичних текстів; перекладу юридичних термінів українською мовою; 

теоретичні засади міжмовних, стилістичних, функціональних й інших 

відповідників, одиниці професійного спрямування і кліше, абревіатури і 

скорочення, запозичення, фразеологізми, граматичні конструкції, типові для 

певного виду юридичних текстів; особливості машинного перекладу юридичних 

текстів; ділових листів; текстів міжнародних угод; документів фізичних осіб.  

Основна увага у вивченні дисципліни приділяється теорії та практиці перекладу 

юридичних текстів; вибору адекватного відповідника в одній мові для іншої; 

лексичним особливостям перекладу юридичних текстів; особливостям вживання 

юридичної лексики у текстах; особливостям перекладу скорочень в юридичних 

текстах; граматичним особливостям юридичного перекладу; проблеми помилок 

в юридичному перекладі; лінгвокультурологічним особливостям перекладу 

юридичних текстів. труднощам перекладу юридичних текстів; основним 

методам оцінювання машинного перекладу текстів; основним вимогам до 

написання ділових листів, їх структурі, види ділових листів, особливості їх 

перекладу; лексичним та граматичним особливості перекладу міжнародних угод; 

особливостям перекладу під час юридичних форумів, бізнес зустрічей, перемов 

(послідовний, синхронний переклад); особливостям перекладу адрес організацій, 

назв компаній, посад; абревіатур форм власності, довідок; свідоцтва про 

народження, про шлюб; сертифікатів та дипломів; особливостям 

сертифікованого перекладу (завірення документів).  

У результаті опанування дисципліни студенти:  

· зможуть виконувати професійний усний та письмовий переклад з/на іноземну 

мову, зокрема, з фахової тематики міжнародного співробітництва та права;  

· зможуть демонструвати фундаментальні знання іноземної мови, розуміти 

основні ідеї складних текстів іноземною мовою, використовувати письмову й 

усну інформацію іноземною мовою при виконанні інших задач діяльності, 

робити детальні повідомлення з широкого кола питань, викладати свій погляд на 

певну проблему;  

· розвинуть уміння вести дипломатичне та ділове листування, працювати з 

міжнародними документами: договорами, актами міжнародних торговельно-

економічних об’єднань тощо, аналізувати їх характер і юридичний статус, 

складати проєкти й супровідну документацію українською й іноземною 

мовами.;  

· будуть здатні застосовувати знання у практичних ситуаціях;  

· зможуть спілкуватися іноземною мовою;  

· зможуть працювати в міжнародному контексті.  



Пререквізити:* знання основних положень з дисципліни «Іноземна мова (за 

професійним спрямуванням)»; основи правничих дисциплін, міжнародне, 

цивільне, комерційне, фінансове право. 

  



ПОГЛИБЛЕНА ТА ВСЕОХОПЛЮЮЧА ЗОНА ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ 

УКРАЇНИ З ЄС 

Вивчає: Угода про асоціацію між Україною та ЄС. Доступ до ринку товарів. 

Засоби захисту торгівлі. Митні аспекти та сприяння торгівлі. Торгівля і сталий 

розвиток. Заснування підприємницької діяльності, торгівля послугами та 

електронна комерція. Нормативно-правові аспекти реалізації ПВЗВТ.  

Основна увага у вивченні дисципліни приділяється формування у здобувачів 

вищої освіти системи теоретичних знань та практичних умінь щодо базових 

засад формування та функціонування Поглибленої та всеохоплюючої зони 

вільної торгівлі як основної частини Угоди про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом.  

У результаті опанування дисципліни студенти:  

· отримають навички досліджувати й аналізувати моделі розвитку національних 

економік та обґрунтовувати заходи досягнення їх стратегічних цілей в умовах 

трансформації світогосподарських відносин.  

· зможуть досліджувати й аналізувати закономірності та тенденції розвитку 

світового господарства і феномену нової економіки з урахуванням процесів 

інтелектуалізації, інформатизації та науково-технологічного обміну;  

· отримають навички досліджувати й аналізувати закономірності та тенденції 

розвитку світового господарства і феномену нової економіки з урахуванням 

процесів інтелектуалізації, інформатизації та науково-технологічного обміну;  

· отримають навички ідентифікувати зміни кон’юнктури ринків під дією 

невизначених факторів, здійснювати їх компаративний аналіз, критично 

оцінювати наслідки продукованих ідей та прийнятих рішень з метою 

прогнозування тенденції розвитку глобальних ринків.;  

· отримають навички збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, 

науково-аналітичні матеріали, які необхідні для розв’язання комплексних 

завдань у сфері світової торгівлі.  

Пререквізити: «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародна економіка», 

«Міжнародне-торговельно-економічне право». 

  



ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ 

Навчальна дисципліна направлена на забезпечення сучасних юристів знаннями 

щодо застосовувати у практичній діяльності норм, які регулюють контроль за 

офшорними компаніями та трансфертним ціноутворенням і ухиленням від 

оподаткування. Навчальна дисципліна являє собою практичний курс, 

направлений як на вивчення правових концепцій контролю за трансфертним 

ціноутворенням, так і процесів та інструментів, які потрібні для виявлення та 

запобігання ухилення від сплати податків шляхом маніпуляції трансфертними 

цінами в господарських операціях. Окрему увагу у межах навчального курсу 

присвячено аналітичному аналізу рекомендацій ОЕСР та держав «Великої 

двадцятки» щодо імплементації Плану BEPS, Конвенції MLI, міжнародних 

стандартів обміну податковою інформацією (FATCA, MCAA CRS, MCAA 

CbCR) та еволюції змін вітчизняного законодавства.  

Основна увага у вивченні дисципліни приділяється вивченню поняття та ознак 

трансфертного ціноутворення та контрольованих операцій; співвідношення 

поняття «трансфертне ціноутворення» із поняттями «податкове планування», 

«обхід податків», «ухилення від сплати податків»; історію розвитку правового 

регулювання контролю за трансфертним ціноутворенням; міжнародні та 

національні правові документи в сфері контролю за трансфертним 

ціноутворенням; принципи контролю за трансфертним ціноутворенням; сторони 

господарської операції як суб’єктів, що зобов’язані дотримуватися правил 

контролю за трансфертним ціноутворенням; відповідальність платників податків 

у випадку невідповідності умов контрольованих операцій принципу "витягнутої 

руки".  

У результаті опанування дисципліни студенти набудуть такі спеціальні 

професійні компетентності:  

- уміння застосовувати правила трансфертного ціноутворення на практиці у 

діяльності транснаціональної групи компаній;  

- здатність попереджувати податкові ризики при маніпулюванні цінами 

пов’язаними компаніями з метою мінімізації оподаткування;  

- вміння розробляти стратегію діяльності транснаціональної групи компаній та 

здійснювати довгострокове податкове планування;  

- вміння вести претензійно-позовну роботу з податковими органами;  

- уміння вести переговори з клієнтами, знання правил адвокатської етики, 

володіння юридичною етикою та діловим протоколом;  

- вміння формувати клієнтську базу податкового юридичного консалтингу.  

Пререквізити:* «Теорія держави і права», «Цивільне право», «Господарське 

право», «Податкове право».  



ТОРГОВЕЛЬНІ ПЕРЕГОВОРИ І КОМЕРЦІЙНА ДИПЛОМАТІЯ 

Вивчає особливості, закономірності та умови розвитку міжнародної сфери 

торгової політики і комерційної дипломатії, системного формування практичних 

навичок їх використання в умовах економічної глобалізації; середовище 

розвитку та потенціал комерційної дипломатії з урахуванням різноспрямованих 

факторів дії та прояву зовнішньої політики, динаміки торговельно-економічних 

відносин, інвестиційної діяльності та бізнес активності; спрямованість розвитку 

та урізноманітнення формату ділового партнерства з урахуванням потенціалу 

представлення та захисту національних інтересів країни та її експортерів на 

світових ринках.  

Основна увага у вивченні дисципліни присвячена: теоретичним засадам 

комерційної дипломатії, позиціонуванню її на макро- і мікрорівнях, місця в 

системі економічної дипломатії; ґенезі дипломатії у торговельно-економічних 

відносинах; аналізу внутрішніх і зовнішніх умов розвитку комерційної 

дипломатії та її інституційного забезпечення; інтернаціоналізації моделей 

комерційної дипломатії; особливостям функціонування комерційної дипломатія 

в глобалізаційному просторі; методам захисту національних і торгових інтересів 

за кордоном і дипломатичного сприяння національним експортерам; механізмам 

здійснення торговельних переговорів; виявленню причин міжнародних 

торговельних суперечок і можливостей дипломатії у їх розв’язанні; значимості 

розвитку аналітичного контенту дипломатичного представництва та 

інформаційної розвідки; визначенню прогресивних напрямів розвитку 

комерційної дипломатії.  

У результаті опанування дисципліни студенти:  

· застосовуватимуть системний підхід до розуміння комерційної дипломатії в 

контексті розвитку міжнародної економіки, міжнародної торгівлі, міжнародного 

бізнесу, міжнародного права;  

· розумітимуть основні способи, прийоми, механізми, стратегії і тактики ведення 

торговельних переговорів;  

· оволодіють навичками застосування нових концептів визначення ролі 

комерційної дипломатії в системі міжнародних економічних відносин та 

глобалізаційних тенденцій;  

· здійснюватимуть моніторинг ринків для аналізу ефективності методів та 

інструментів підтримки національних експортерів за кордоном;  

· набудуть практичних компетенцій для виявлення напрямів комерційної 

дипломатії в активізації торговельно-економічних зв’язків між країнами.  

Пререквізити:* «Політологія», «Дипломатична та консульська служба», 

«Зовнішня політика України», «Міжнародні відносини та світова політика». 



ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ БІЗНЕСУ  

 

Вивчає  особливості процесу транснаціоналізації бізнесу, форм і методів ведіння 

бізнесу в транснаціональному середовищі.  

  

Основна увага при викладанні дисципліни концентрується на можливості 

практичного застосування, отриманих в аудиторії знань щодо функціонування 

міжнародних інтегрованих структур, здатності до організації і плануванню 

масштабів діяльності фірм, встановлення міжнародних виробничих зав’язків.    

  

У результаті опанування дисципліни студенти:   

• здобудуть комплексне розуміння ролі та сутності процесів 

транснаціоналізації бізнесу системі світового господарства;  

• навчаться орієнтуватися в стратегічних проблемах і цілях міжнародних 

компаній;  

• навчаться аналізувати та зіставляти практичні підходи дій урядів та 

багатонаціональних корпорацій в транснаціональному бізнесі;   

• отримають знання щодо сутності міжнародного інвестування, зможуть 

аналізувати показники міжнародної інвестиційної діяльності;  

• оволодіють методиками розрахунку показників діяльності 

транснаціональних компаній;  

• отримають навики крос-культурної комунікації взаємодії  з 

транснаціональними організаціями з різноманітністю культур;  

• навчаться робити висновки на основі міжнародних рейтингів про 

міжнародну діяльність компаній в транснаціональному середовищі.  

  

Пререквізити:* «Макро- і мікроекономіка», «Статистика»  

 

  



ТРАНСНАЦІОНАЛЬНЕ ТОРГОВЕ ПРАВО  

  

Вивчає поняття, предмет та правову природу транснаціонального торгового 

права (Lex mercatoria); історію виникнення та розвитку Lex mercatoria; джерела 

(інструменти), принципи та функції транснаціонального торгового права; 

транснаціональне торгове право в системі права та юридичний механізм 

імплементації його норм; правову природу, зміст та функції Принципів 

міжнародних комерційних договорів УНІДРУА 2016; транснаціональне торгове 

право та міжнародні контрактні зобов’язання; транснаціональне торгове право в 

контексті гармонізації та уніфікації права міжнародної торгівлі.  

  

Основна увага у вивченні дисципліни приділяється формуванню комплексу 

теоретичних та практичних знань з питань правової природи транснаціонального 

торгового права, його змісту та принципів застосування.  

  

У результаті опанування дисципліни студенти:   

• вивчають особливості автономного правопорядку, регулювання 

міжнародних комерційних контрактів, незалежного від міжнародного права і 

національних правових систем  

• вивчають основні джерела транснаціонального торгового права, зокрема, 

Принципи міжнародних комерційних договорів УНІДРУА 2016, їх місце і 

значення в процесі гармонізації і уніфікації права міжнародної торгівлі  

• застосовують здобуті знання і набуті навички при вирішенні практичних 

ситуацій, самостійно аналізують практику міжнародних комерційних арбітражів 

із застосуванням норм Lex mercatoria для вибору оптимального варіанта захисту 

прав і інтересів у міжнародних комерційних контактах;  

• використовують норми транснаціонального торгового права для 

регулювання міжнародних контрактних зобов’язань.   

  

Пререквізити:* «Цивільне право», «Міжнародне приватне право».  

 

  



УСТРІЙ ТА ПРАВО СВІТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ  

  

Вивчає характерні риси права Світової організації торгівлі та основні тенденції 

його розвитку; систему та структура права Світової організації торгівлі; способи 

тлумачення угод в рамках СОТ; суб’єктний склад учасників міжнародних 

відносин в рамках Світової організації торгівлі; засади відповідальності 

суб’єктів права Світової організації торгівлі за порушення його норм.  

  

Основна увага у вивченні дисципліни приділяється формуванню комплексу 

теоретичних та практичних знань з питань правової надбудови Світової 

організації торгівлі та принципам вирішення суперечок в рамках цієї 

міжнародної організації.  

  

У результаті опанування дисципліни студенти:   

• вивчають основні засади устрою Світової організації торгівлі;  

• опановують загальні принципи права СОТ та особливості правового 

регулювання міжнародних торговельно-економічних відносин в рамках цієї 

організації;  

• набувають навички роботи з нормативним матеріалом;  

• використовують норми транснаціонального торгового права для 

регулювання міжнародних контрактних зобов’язань.   

  

Пререквізити:* «Міжнародне публічне право», «Право міжнародних 

організацій».  

  



ФІЛОСОФІЯ ПРАВА 

Вивчає сутність філософії права та її місце в предметному полі філософії; 

філософське обґрунтування права, його відмінність від теорії держави і права, 

політології, соціології та інших суспільних і гуманітарних дисциплін; функції 

філософії права; раціональне та ірраціональне в праві; основні типи 

філософських концепцій права; місце та роль філософії права у формуванні 

професійних компетенцій майбутнього спеціаліста; передумови виникнення 

правових поглядів у стародавньому світі; основні філософсько-правові ідеї 

Стародавнього Китаю та Індії; основні категорії філософії права античності: 

закон, порядок, справедливість, доброчесність; теологічне тлумачення права 

доби Середньовіччя; економічні та соціально-політичні передумови 

трансформації правової реальності Нового часу; філософсько-правові погляди 

представників німецької класичної філософії; діалектико-матеріалістичне 

вчення про передумови і сутність права; розвиток зарубіжної філософії права у 

другій половині ХХ ст.; зародження та розвиток філософсько-правових ідей в 

Україні; правову онтологію; співвідношення належного і сущого у праві; 

контекст сутності та існування права; форми буття права: ідея права, закон, 

правове життя; рефлексивність як атрибутивну якість права; право як форму 

соціальної рефлексії; гносеологічні функції філософії права: регулюючі, описові, 

прогностичні, оціночні, пояснюючі; людину як правову істоту; поняття «правова 

людина»; історико-філософські концепції людини як правової істоти; право як 

спосіб людського співіснування; специфіку людської діяльності у сфері права; 

фаталізм і волюнтаризм у правовій діяльності; правову і неправову діяльність; 

особистість і право; особистісний вимір права: статус, ролі, правосвідомість; 

основні механізми формування правової людини; специфіку і основні напрямки 

процесу становлення правової соціалізації.  

Основна увага у вивченні дисципліни приділяється теоретичним і практичним 

аспектам співвідношення концепції правового позитивізму та природного права; 

їх роль і значення у функціонування держави, суспільства і політики; 

взаємозв’язку моралі як нормативної системи з правом; джерелам права; 

трактуванню різниці між божественним (природним) і людським (позитивним) 

правом; секуляризації права і становленню національних абсолютиських 

політичних режимів; ролі правового позитивізму в ХVIII-XIX століттях; ідеям 

правової норми та значенню сучасного правового позитивізму; взаємодії 

правового позитивізму і тоталітарної державної влади; концепції природного 

права як основі філософського осмислення правової реальності; взаємозв’язку 

маралі та природного права; дилемі свободи та безпеки в контексті права; 

співвідношенню поняття «права» і «закону»; волюнтаристській та 

інтелектуальній теорії природного права; критеріям визначення чинності 

правових актів; ідеї природного права в сучасному конституціоналізмі; дієвості 

принципу справедливості в філософії права.  

У результаті опанування дисципліни студенти:  

Опанують зміст основних категорій і понять філософії права;  



Здобудуть комплексне розуміння основних напрямків і шкіл філософсько-

правової думки;  

Зможуть визначати загальнолюдські правові цінності та надбання українського 

народу та світової цивілізації в сфері правової культури.  

Всебічно аналізувати державно-правову дійсність із використанням знань з 

філософії права, здійснювати самостійний критичний аналіз реальних проблем 

державно-правової дійсності;  

Сформують здатність аргументувати свою точку зору і цивілізовано обстоювати 

її в дискусіях з філософсько-правової тематики;  

Навчяться застосовувати набуті знання для вирішення своїх професійних 

завдань, вільно визначатися в масиві різноманітних філософсько-правових 

поглядів, використовувати різні за змістом та світоглядною направленістю 

наукові праці, підручники, навчальні посібники тощо;  

Об’єктивно аналізувати зміни правової реальності в житті українського 

суспільства і держави, постійно використовувати філософсько-правові знання 

для пошуку власних варіантів рішень і розвитку власних можливостей;  

Пререквізити:* «Філософія», «Соціологія», «Правознавство», «Історія держави 

і права». 

  



ШКОЛА ПРИКЛАДНОЇ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ 

  

Метою практичного курсу є закріплення і розвиток знань, умінь і навичок, 

набутих студентами під час навчання, та формування компетентностей 

майбутнього фахівця, відповідно до стандарту вищої освіти України другого 

(магістерського) рівня вищої освіти для отримання освітнього ступеню вищої 

освіти «магістр» за спеціальністю 081 «Право» та спеціальність 293 

«Міжнародне право».  

  

Основна увага практичного курсу приділяється: формуванню у студентів на 

базі знань, що одержані під час вивчення теоретичних положень юридичних 

дисциплін на базі підготовки на освітньо-кваліфікаційному рівні «Бакалавр», 

професійних умінь і навичок з метою реалізації у практичній сфері, набуття 

здатності розв’язувати складні задачі та проблеми у сфері правотворчості і 

правозастосування та/або у процесі навчання, що передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю 

умов і вимог, опанування сучасних прийомів та методів, навичок самостійної 

роботи, оперативного реагування на зміни чинного законодавства, виховання 

потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати.  

  

Конкретними завданнями виробничої практики є апробація здобутих 

теоретичних знань та набуття таких практичних навичок:  

  

• у застосуванні принципів верховенства права для розв’язання складних 

задач і проблем, у тому числі, у ситуаціях правової  невизначеності;  

• використовувати сучасні правові доктрини та принципи у правотворчості 

та в процесі застосовування інститутів публічного і приватного права;  

• обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, давати розгорнуту 

юридичну аргументацію;  

• застосовувати знання та розуміння  основних засад (принципів) та 

процедур судочинства в Україні;  

• застосовувати медіацію та інші правові інструменти альтернативного 

позасудового розгляду та вирішення правових спорів;  

• застосовувати  міждисциплінарний підхід в оцінці  правових явищ та 

правозастосовній  діяльності;  

• ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають системного, логічного та 

функціонального тлумачення норм права, а також розуміння особливостей 

практики їх застосування;  

• критично оцінювати ефективність представництва і захисту прав, свобод 

та інтересів клієнтів;  

• розвивати та утверджувати етичні стандарти правничої діяльності, 

стандарти професійної незалежності та відповідальності правника;  

• доносити до фахівців і нефахівців у сфері права інформацію, ідеї, зміст 

проблем та характер оптимальних рішень з належною аргументацією;  

• самостійно готувати проекти процесуальних документів, 

враховуючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та вмотивованості;  



• застосовувати сучасні методології науково-правових досліджень та 

застосовувати спеціальні методи досліджень у певних галузях юридичної науки, 

вивчення та застосування судової практики;  

• проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з 

різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, 

цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, 

використовуючи сучасні методи дослідження;  

• здійснювати презентацію свого дослідження з правової теми, 

застосовуючи першоджерела та прийоми правової інтерпретації складних 

комплексних проблем, що постають з цього дослідження, аргументувати 

висновки;  

• сформувати у студентів фахові компетентності для забезпечення 

ефективного спілкування іноземною мовою у професійному правовому 

середовищі;  

• обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, 

оцінювати докази та наводити переконливі аргументи;  

• дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і 

обґрунтовувати варіанти їх розв’язання;  

• оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно 

опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових 

досліджень та практичної діяльності;  

• генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології у наданні 

правничих послуг;  

• обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях 

правозастосування;  

• мати практичні навички розв’язання проблем, пов’язаних з 

реалізацією процесуальних функцій суб’єктів правозастосування.  

  

Пререквізити:* «Адміністративне право і право», «Комерційне права», 

«Цивільне право», «Фінансове право», «Правове забезпечення безпеки 

підприємницької діяльності».  

 

  



ЮРИДИЧНЕ СУПРОВОДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ  

  

Вивчає теорію інвестування; правове регулювання інститутів спільного 

інвестування; правовий статус організаторів інвестування» правове регулювання 

індивідуального інвестування (зелена енергетика, ОВДП, бонди та синдикування 

тощо); ризикове інвестування; правове забезпечення інноваційного 

інвестування; відповідальність та іноземні прецеденти в сфері інвестиційної 

діяльності; міжнародні механізми захисту інвестицій; оподаткування інвестицій: 

національні та міжнародні аспекти.  

  

Основна увага у вивченні дисципліни приділяється формуванню комплексу 

теоретичних та практичних знань з питань правової роботи щодо супроводження 

інвестиційних проектів.  

  

У результаті опанування дисципліни студенти:   

• вивчають нормативно-правові акти України, що регулюють 

інвестиційні відносини, які виникають під час юридичного супроводження 

інвестиційних проектів;   

• застосовують чинне інвестиційне законодавство  

• правовими засобами вирішують ситуації, які виникли під час 

юридичного супроводження інвестиційних проектів  

  

Пререквізити:* «Теорія держави і права», «Цивільне право», «Господарське 

право».  

  

 

 

 

 


