
Картка освітньої програми Україно – Європейські правничі студії 

(Програма подвійного дипломування з Університетом ім.Миколаса 

Ромеріса в м.Вільнюс, Литва) / Ukrainian and European Legal Studies 

(Double Diploma Programin Association with the Mykolas Romeris 

University (Vilnius, Lithuania) денна форма навчання 

Спеціальність 
081 Право 

Освітня програма 
Україно – Європейські правничі студії 

(Програма подвійного дипломування з 

Університетом ім.Миколаса Ромеріса в 

м.Вільнюс, Литва) / Підготовка 

здійснюється за спеціалізаціями: 

"Приватне право", "Право інтелектуальної 

власності", "Охороноздоровче право", 

"Правове регулювання публічної 

адміністрації та права людини"  

Освітній ступінь 
Магістр  

Професійна кваліфікація 
Юрист - 2421.2, молодший науковий 

співробітник (правознавство) - 2421.1. 

Кількість навчальних 

семестрів  

4 семестри 

Мова навчання  
Англійська мова 

Початок навчання 
15.09.2018 

Закінчення навчання 
01.06.2020 

Ліцензійний обсяг  
50 

 Вартість навчання 
49 350 гривень за рік навчання 

Предмети, що вивчаються 

(обов’язкові) 

Професійна та корпоративна етика; 

Актуальні проблеми публічного права; 

Актуальні проблеми процесуального 

права; Інтелектуальна власність; 



Актуальні проблеми приватного права. 

Наявність виробничої 

практики  

Магістерська практика 

Сторінка інституту 
https://www.law.univ.kiev.ua/ua/ 

Опис програми 
Програма надає студентам 

можливість пройти навчання за 

магістерськими програмами з правового 

регулювання публічного управління та 

прав людини; права інтелектуальної 

власності; приватного права; 

охороноздоровчого права і політики  

Програмними результатами 

навчання є відтворення глибоких знань в 

межах спеціалізації щодо еволюції думки 

про окремі елементи системи права з 

позначенням новацій і осучаснення; 

оцінювати та аналізувати юридичні 

проблеми та практичні правові ситуації, 

пропонувати підходи до вирішення таких 

проблем; організовувати та проводити 

самостійні дослідження проблем розвитку 

окремих складових елементів системи 

права з використанням наукових теорій і 

концепцій, наукових методів та 

міждисциплінарних підходів; оцінювати 

правову проблему комплексно та 

пропонувати клієнту різні варіанти її 

вирішення з метою охорони, захисту або 

відновлення його прав, свобод чи 

інтересів; володіти професійно 

державною мовою та вільно іноземною (за 

професійним спрямуванням) з вживанням 

доцільної правничої термінології для 

всебічного та ґрунтовного викладення 

певної правової проблеми; взаємодіяти з 

https://www.law.univ.kiev.ua/ua/


 

фахівцями інших галузей при розробці та 

реалізації необхідних актів застосування 

права, правових, процесуальних 

документів; брати участь у фахових 

дискусіях із проблем окремих галузей 

права, законотворчості, 

правозастосування, поважати опонентів і 

їхню точку зору; професійно захищати, 

представляти інтереси клієнтів у різних 

правових ситуаціях у судах, органах 

прокуратури, нотаріальних органах, 

поліції, органах державної влади, 

місцевого самоврядування, 

дипломатичних представництвах, перед 

фізичними, юридичними особами 

незалежно від організаційно-правової 

форми та підпорядкування ; приймати 

самостійно рішення на основі набутих 

фундаментальних знань у різних правових 

ситуаціях, формувати юридичні висновки, 

правову позицію, бути лідером, 

відповідати за командну роботу.  


