
Опис 

вибіркового блоку навчальних дисциплін  

«Господарське право»  

освітньої програми «Право» для здобувачів освітнього рівня 

«Бакалавр» за спеціальністю 081 «Право» заочної форми навчання 
 

Вибірковий блок «Господарське право» освітньої програми «Право» для 

здобувачів освітнього рівня «Бакалавр» за спеціальністю 081 «Право» заочної 

форми навчання складається з навчальних дисциплін: 

1) Конкурентне право; 

2) Господарське договірне право; 

3) Корпоративне право; 

4) Правова робота в господарських організаціях. 

Відповідно до опису освітньої програми «Право» викладання 

зазначених навчальних дисциплін забезпечує досягнення здобувачами освіти 

програмних результатів навчання 2, 4, 5, 8, 10, 15, 19, 23, що визначені 

Стандартом вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженим наказом Міністерства 

освіти і науки України № 644 від 20 липня 2022 р. Викладання зазначених 

навчальних дисциплін зорієнтовано на формування у здобувачів вищої освіти 

теоретичних знань та розвиток практичних фахових навичок у сферах 

конкурентного права, господарського договірного права, корпоративного права 

та правової роботи в господарських організаціях. 

Результатами поглибленого вивчення здобувачами освіти вибіркового 

блоку навчальних дисциплін мають стати: 

- комплексні знання про основні завдання та принципів діяльності 

Антимонопольного комітету України, його місце в системі центральних органів 

виконавчої влади, систему антимонопольних органів, види та сутність 

порушень законодавства про захист економічної конкуренції, основи контролю 

за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції та у сфері 

діяльності природних монополій; 

- вміння аналізувати інформацію з національних і міжнародних джерел, 

оцінювати її достовірність при визначенні підстав та порядку застосування 

відповідальності за порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції, давати правову характеристику окремим видам порушень, 

визначати строки здійснення та захисту прав суб’єктів у разі порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції;  

- ґрунтовні знання з теоретичних засад регулювання господарських 

договірних відносин на нормативно-правовому, саморегулятивному та 

судовому рівнях; 

- вміння аналізувати правові ситуації, що виникають при укладанні, 

зміні, розірванні і виконанні господарських договорів, складати проєкти 

господарських договорів; 

- комплексні знання про основні види корпорацій, системне уявлення 

про роль корпорації, порядок створення та припинення корпорацій, розрізняти 

види учасників корпоративних відносин; 



- вміння аналізувати проблеми корпоративного управління, форми і 

способи захисту корпоративних прав, вирішувати казуси з матеріального та 

процесуального корпоративного права; 

- знання про основні функції юридичної служби, літературні джерела з 

організації ведення правової роботи, методичні рекомендації Міністерства 

юстиції, міністерств, органів влади і управління щодо основних напрямків 

правової роботи, акти цивільного та господарського законодавства, судову 

практику в контексті організації ведення договірної, претензійно-позовної 

роботи і оформлення відповідних документів при зверненні до компетентного 

суду, судову практику вирішення господарських спорів, в тому числі спорів, що 

виникають з договору про надання юридичних послуг; 

- навички аналізу первинних документів, які супроводжують виконання 

господарських договорів; 

Досягнення здобувачами освіти цих та інших результатів навчання 

забезпечує дотримання ними у майбутній фаховій діяльності європейських та 

міжнародних стандартів правничої професії при здійсненні діяльності судді, 

адвоката, юрисконсульта та ін. 

Одержані знання та навички формують у здобувачів освіти 

компетентності, що відповідають сучасним потребам ринку праці, суспільства і 

держави, а саме: 

- здатність здійснювати аналіз фактичних обставин справи та поставлених 

питань, а також аргументів сторін договірного, корпоративного та інших 

юридичних спорів та пропонувати шляхи їх вирішення; 

- здатність приймати обґрунтовані рішення щодо застосування цивільно-

правових та господарсько-правових норм при розв’язанні спірних питань, які 

виникають при здійсненні господарської діяльності; 

- здатність відтворити глибокі знання в складних питаннях у сфері 

господарського договірного права, корпоративного права і конкурентного 

права; 

- здатність давати правову характеристику окремим господарським, у 

тому числі корпоративним договорам, порушенням законодавства про захист 

економічної конкуренції; 

- здатність формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу 

відомої проблеми, що може виникнути у сфері корпоративних, конкурентних та 

господарсько-договірних відносин, а також при здійсненні господарської 

діяльності в умовах конкуренції та у сфері природних монополій; 

- здатність вільно використовувати для професійної діяльності знання з 

корпоративного права, господарського договірного права, конкурентного права 

та ведення правової роботи в господарських організаціях; 

- навички складати проекти господарських договорів, претензій, позовів 

та оформлення відповідних документів при зверненні до компетентного суду; 

- здатність надавати консультації щодо можливих способів захисту прав 

та інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях, що можуть виникати у сфері 

корпоративного, конкурентного та господарського договірного права; 

- здатність 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. 

Забезпечення досягнення програмних результатів навчання, визначених за 

навчальними дисциплінами вибіркового блоку, відбувається завдяки: 

 викладанню навчальних дисциплін вибіркового блоку «Господарське 

право» кваліфікованими  фахівцями, у тому числі у формі авторських курсів; 

 залучення здобувачів освіти до науково-дослідної діяльності з питань 

господарського (економічного, комерційного) права; 

 проведення гостьових лекцій та майстер-класів з питань з питань 

господарського (економічного, комерційного), у тому числі суддями, 

провідними фахівцями-практиками;  

 широкому застосуванню методу практичного вирішення юридичних 

задач (казусів); 

 використання в освітньому процесі інтерактивних форм проведення 

занять;  

 опрацюванню здобувачами вищої освіти значного масиву іншомовних 

джерел;  

 індивідуальному консультуванню здобувачів вищої освіти та високого 

рівня організації їх самостійної роботи;  

 отриманню практичного досвіду застосування набутих знань під час 

проходження навчальної практики. 

 
 


