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ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ:
ЄВРОПЕЙСЬКЕ ПРАВО

ОБСЯГ НАУКОВООСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ:

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В
ЄВРОСОЮЗІ

120 кредит в ЄКТС,
терм н навчання 2 роки

В рамках курсу поглиблюються знання студент в щодо
правових засад зд йснення державних закуп вель, що є
важливою сферою внутр шнього ринку ЄС, оск льки на
задоволення державних потреб спрямовується значна
частина економ чної д яльност Євросоюзу.
Висв тлюються механ зм правового регулювання
держзакуп вель на р вн ЄС та на р вн держав-член в

ТОРГОВЕЛЬНЕ ПРАВО
ЄВРОСОЮЗУ
Задача курсу полягає в засвоєнн студентами основних
теоретичних проблем торговельного права
Європейського Союзу, правових засад д яльност
нститут в Європейського Союзу в сфер торг вл та її
правову базу, правого регулювання нструмент в
сп льної торговельної пол тики, особливостей правового
регулювання торг вл товарами м ж ЄС та Україною.

МІГРАЦІЙНЕ ПРАВО ЄС
Курс присвячений висв тленню теоретичних та
практичних аспект в забезпечення м грац йних
процес в в Європейському Союз . Особлива увага
прид ляється розгляду та анал зу системи Шенгенського
acquis Європейському Союз

EU COMPETITION LAW (MAIN
BASICS & PROCEDURES) / ПРАВО
КОНКУРЕНЦІЇ ЄС (ОСНОВИ ТА
ПРОЦЕДУРИ)
Дисципл на має на мет визначення практичних
аспект в вивчення процедур застосування
конкуренц йних норм в дпов дними в домствами
країн Європи, Європейською ком с єю.
Дисципл на вивчається студентами англ йською
мовою з метою вироблення практичних навичк в
застосування специф чної юридичної
терм нолог ї.

ПРАКТИКУМ З КОНТРОЛЮ ЗА
КОНЦЕНТРАЦІЯМИ

Атестац я випускник в осв тньо-наукової програми
М жнародне право» спец альност

«

М жнародне

293 «

право» проводиться у форм комплексного
квал ф кац йного спиту з м жнародного права,
квал ф кац йного спиту "Теор я практика
перекладу"; та публ чного захисту квал ф кац йної
маг стерської роботи й завершується

ЄВРОПЕЙСЬКЕ СУДОЧИНСТВО
Дисципл на спрямована на поглиблення теоретичних
та практичних знань практики європейських судових
установ. Курс передбачає, зокрема, висв тлення
основних принцип в функц онування Суду ЄС та
Європейського суду з прав людини, їх практики та
правових позиц й, анал з р шень, в яких наявний
український елемент.

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ:
ЄВРОПЕЙСЬКЕ КОНКУРЕНЦІЙНЕ
ПРАВО

видачею документу встановленого зразка.
П сля усп шного виконання осв тньої програми
М жнародне право» та проходження атестац ї

«

студенти отримують осв тню квал ф кац ю

ПРИВАТНЕ ПРАВО ЄС

маг стр м жнародного права ОП М жнародне право,

В рамках курсу поглиблюються та розширюються
теоретичн та практичн знання з права Європейського
Союзу. Основна увага прид ляється вивченню правових
механ зм в регулювання в дносин м ж р зними
приватно-правовими суб’єктами в державах-членах ЄС.

профес йну квал ф кац ю юрист-м жнародник,

та при виконанн вимог можуть отримати
молодший науковий сп вроб тник (м жнародне
право) та перекладач з певної ноземної мови.

Дисципл на має на мет визначити роль
структурних зм н на ринку, що проявляється у
форм об’єднань п дприємств або реорган зац ї їх,
досл джено в дм нн риси м ж
поглинаннями та злиттями. Студентами
вивчаються процедурн аспекти контролю з
боку Ком с ї ЄС за концентрац ями.

ПРАВО ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ
СУБ’ЄКТАМ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Дисципл на присвячена вивченню теоретичних та
практичних аспект в державного втручання у ринков
процеси. Проводиться пор вняльний анал з
механ зм в СОТ та правового регулювання державної
допомоги в ЄС. Вивчаються практичн аспекти
початку розсл дувань Європейською ком с єю та коло
її повноважень.

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ ТА КОНКУРЕНЦІЯ
Дисципл на спрямована на ознайомлення студент в з
основними принципами, доктринальними засадами,
деф н ц ями, юридичними категор ями та
нститутами нтелектуальн власност ; дисципл на
спрямована також на ознайомлення студент в з
системою м жнародної охорони нтелектуальної
власност як в рамках Всесв тньої орган зац ї
нтелектуальної власност

ПРАКТИКУМ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВОВИХ
ПРОЦЕДУР У КОНКУРЕНЦІЙНОМУ ПРАВІ ЄС
ТА УКРАЇНИ (CASE STUDIES)
Дисципл на має на мет навчити практичним
навичкам застосування знань про основи права
конкуренц ї ЄС та України. Дисципл на складається з
системи фабул практичних завдань, як охоплюють
питання узгоджених д й, укладання угод,
зловживання дом нуючим становищем, контролю за
концентрац ями, мон торингу надання державної
допомоги.

