
ВИЩА ОСВІТА
за іншою спеціальністю

освітній ступінь  МАГІСТР
для осіб, які мають ОКР спеціаліста; ступінь: бакалавра, магістра 

(термін навчання 1 рік 4 міс.)

Спеціальність 081 «Право»

Спеціалізація «Комерційне право»

Випускники  працюють керівниками  підприємств,  установ  та  організацій,  юрисконсультами,
консультантами  з  правових  питань,  керівниками  (заступниками  керівника)  юридичної  служби,
керівниками (заступниками керівника) комерційної служби, державними службовцями – спеціалістами
(співробітниками)  органів  юстиції,  суду,  нотаріату,  помічниками  судді,  помічниками  нотаріуса,
помічниками  адвоката,  судовими  розпорядниками  суду  загальної  юрисдикції,  господарського  суду,
третейського суду, посадовими особами департаменту з питань інтелектуальної  власності,  слідчими
прокуратури, інших правоохоронних органів, науковими співробітниками, викладачами. 

Під час навчання вивчають фахові та спеціальні дисципліни:

 Правове регулювання альтернативних 
методів вирішення юридичних спорів / 
Медіація 

 Теорія держави і права / Юридична 
психологія

 Юридична компаративістика
 Методологія і організація наукових 

досліджень / Правові засади соціального 
страхування

 Консюмерське право 
 Транснаціональне торгове право (Lex 

mercatoria)
 Філософія права / Право міжнародних 

договорів / Торговельні переговори і 
комерційна дипломатія 

 Міжнародно-правове регулювання 
інтелектуальної власності

 Міжнародне торгове право
 Судова економічна експертиза
 Захист прав в Європейському суді з 

прав людини / Міжнародний механізм
захисту прав людини

 Податкове право
 Тлумачення правових актів
 Комерційне право
 Конкурентне право
 Корпоративне право / Інвестиційне 

право
 Міжнародний комерційний арбітраж



ВИЩА ОСВІТА
за іншою спеціальністю

освітній ступінь  МАГІСТР
для осіб, які мають ОКР спеціаліста; ступінь: бакалавра, магістра 

(термін навчання 1 рік 4 міс.)

Спеціальність 081 «Право»

Спеціалізація «Фінансове право»

Випускники  працюють керівниками  підприємств,  установ  та  організацій,  юрисконсультами,
консультантами  з  правових  питань,  керівниками  (заступниками  керівника)  юридичної  служби,
керівниками (заступниками керівника) комерційної служби, державними службовцями – спеціалістами
(співробітниками)  органів  юстиції,  суду,  нотаріату,  помічниками  судді,  помічниками  нотаріуса,
помічниками  адвоката,  судовими  розпорядниками  суду  загальної  юрисдикції,  господарського  суду,
третейського суду, посадовими особами департаменту з питань інтелектуальної  власності,  слідчими
прокуратури, інших правоохоронних органів, науковими співробітниками, викладачами. 

Під час навчання вивчають фахові та спеціальні дисципліни:

 Історія держави і права України
 Теорія держави і права
 Історія держави і права зарубіжних 

країн
 Юридична деонтологія
 Основи публічного адміністрування
 Основи римського цивільного права
 Судові і правоохоронні органи України
 Конституційне право 
 Державне право зарубіжних країн
 Адміністративне право і процес
 Універсальна та регіональна система 

захисту прав людини
 Юридичні механізми захисту прав 

людини
 Соціологія
 Національні інтереси в геополітиці та 

геоекономіці
 Цивільне право
 Кримінальне право
 Сімейно право
 Житлове право
 Екологічне право
 Право Європейського Союзу
 Трудове право
 Міжнародне публічне право
 Інтелектуальна власність

 Кримінальне процесуальне право
 Цивільне процесуальне право
 Методика складання процесуальних 

документів
 Муніципальне право
 Господарське право
 Міжнародне приватне право
 Адвокатура і нотаріат
 Криміналістика
 Кримінологія
 Господарське процесуальне право
 Аграрне право
 Договірне право
 Фінансове право
 Митне право
 Міжнародне митне право
 Банківське право
 Страхове право
 Податкове право
 Тлумачення правових актів
 Правове регулювання фінансового 

контролю
 Міжнародний комерційний арбітраж
 Міжнародне фінансове право
 Правове регулювання ринків фінансових 

послуг


