
ОП "Міжнародне право" ОКР "магістр" (мова викладання – українська) 

Назва виду діяльності Кіл-ть 
кредитів 

1. Обов'язкові навчальні дисципліни  
Міжнародно-правові механізми захисту прав людини: теорія та практика 3 
Право Світової організації торгівлі 4 
Міжнародне гуманітарне право 4 
Практикум перекладу (всього)  14 
Практикум перекладу (1-й семестр) 7 
Практикум перекладу (2-й семестр) 7 
Методологія та організація наукових досліджень з теорії та практики 
міжнародного права 

4 

Дипломатичний протокол та етикет 3 
Міжнародне інвестиційне право 3 
Міжнародне митне право 3 
Міжнародне кримінальне право 4 
Міжнародний цивільний процес 3 
Міжнародний комерційний арбітраж 3 
Адвокатура в Україні та у правових системах інших країн 3 
Міжнародне валютне та банківське право 3 
Юрисдикція в міжнародному праві 3 
Міжнародне сімейне право 4 
Науково-виробнича практика 9 
Виконання магістерської роботи 19 
Комплексний кваліфікаційний іспит освітньої програми "Міжнародне право" 
ОР магістр 

 

Кваліфікаційний іспит "Теорія і практика перекладу"  
3.    Дисципліни вільного вибору студента  
3.1 Вибір блоками  
Блок дисциплін "Європейське конкуренційне право"  
EU Competition Law (main basics & procedures) / Право конкуренції ЄС (основи 
та процедури) 

4 

Практикум з контролю за концентраціями 3 
Право державної допомоги суб’єктам господарювання 4 
Право інтелектуальної власності та конкуренція 4 
Практикум застосування правових процедур у конкуренційному праві ЄС та 
України (case studies) 

4 

Блок дисциплін "Європейське право"  
Приватне право ЄС 4 
Правове регулювання державних закупівель в Євросоюзі 3 
Торговельне право Євросоюзу 4 
Міграційне право ЄС 4 



Європейське судочинство 4 
Блок дисциплін "Міжнародне екологічне та природоресурсне право"  
Міжнародно-правова охорона атмосферного повітря і космічного простору 4 
Міжнародно-правова охорона водних ресурсів 3 
Міжнародно-правове регулювання екологічної енергетики 4 
Вирішення міжнародних екологічних спорів 4 
Міжнародно-правова охорона біорізноманіття 4 
Блок дисциплін "Міжнародне приватне право"  
Порівняльне та міжнародне акціонерне право 4 
Міжнародне право промислової власності 3 
Транснаціональні банкрутства 4 
Міжнародне авторське право 4 
Міжнародне спортивне право 4 
Блок дисциплін "Міжнародний захист прав людини"  
Європейське право захисту прав людини 4 
Гендерні питання у міжнародному праві 3 
Захист прав мігрантів 4 
Міжнародний і національний захист трудових прав людини 4 
Практикум з правозахисної діяльності 4 
Блок дисциплін "Міжнародно-правове забезпечення зовнішньополітичної 
діяльності держави" 

 

Право міжнародної відповідальності 4 
Актуальні теорії взаємодії міжнародного права та економіки 3 
Міжнародно-правові основи економічної дипломатії 4 
Право розв'язання міжнародних спорів 4 
Актуальні питання теорії та практики міжнародного права 4 
Блок дисциплін "Міжнародно-правові основи бізнесу"  
Міжнародно-правові основи торгівлі послугами 4 
Міжнародно-правові основи права інтелектуальної власності 3 
Міжнародне транспортне право 4 
Міжнародне енергетичне право 4 
Міжнародно-правові стандарти в сфері трудових відносин 4 
3.2 Вибір з переліку (студент обирає 1 дисципліну з кожного переліку)  
Перелік № 1  
Міжнародне право в національних правових системах 4 
Правове регулювання торгівлі між Україною і ЄС 4 
Право міжнародної торгівлі 4 
Актуальні питання теорії і практики європейського права 4 
Перелік № 2  
Міжнародно-правові основи торговельного захисту 4 
Конкуренційне (антимонопольне) право 4 



Американське антитрастове законодавство і європейське право конкуренції 4 
Перелік № 3  
Міжнародний захист національних меншин і корінних народів 4 
Регіональні системи захисту прав людини 4 
Право Ради Європи 4 
Правове регулювання міжнародних перевезень 4 

 


