
Опис  

вибіркового блоку навчальних дисциплін «Правове забезпечення 

вирішення економічних спорів» освітньої програми «Право» 

для здобувачів освітнього рівня «Бакалавр» за спеціальністю 081 

«Право» заочної форми навчання 

 

  

Вибірковий блок «Правове забезпечення вирішення економічних 

спорів» освітньої програми «Право» для здобувачів освітнього рівня 

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

складається з навчальних дисциплін:  

1) Процедури банкрутства; 

2) Виконання рішень судів за наслідками вирішення економічних 

спорів; 

3) Захист прав та інтересів суб'єктів господарювання Європейським 

судом з прав людини; 

4) Альтернативні способи врегулювання та вирішення економічних 

спорів. 

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 в сферах 

вирішення спорів, судового представництва, банкрутства, виконання рішень 

судів в Україні та закордоном. 

Результатами поглибленого вивчення здобувачами освіти вибіркового 

блоку навчальних дисциплін мають стати: 

 навички аналізу процесуального законодавства та судових рішень, в 

тому числі рішень Європейського суду з прав людини;  

 навички фахового застосування прийомів медіації та позасудового 

вирішення спорів;  

 вміння застосовувати досягнення різних процесуальних наук, 

використовувати світовий досвід міжнародних комерційних арбітражів, 

брати участь у вирішенні інвестиційних спорів; 



 володіння навичками підготовки проектів процесуальних 

документів, попереджувальних листів, претензій, договорів про 

нерозголошення; 

 вміння проводити правову оцінку платоспроможності боржників у 

процедурах банкрутства; 

 уявлення про функціонування господарських, третейських судів та 

Міжнародного комерційного арбітражного суду в Україні;  

 набуті практичні навички проведення переговорів, медіативних 

процедур, узгодження спірних положень договорів, а також проведення 

бізнес-зустрічей та індивідуальних або групових консультацій;  

 отримані практичні уміння і навички юридичного консультування 

застосовувати у роботі з клієнтами; 

 знання генези міжнародного захисту прав людини, правових засад 

та основних векторів впливу положень Європейської конвенції з прав 

людини та практики Європейського суду з прав людини на правосуддя в 

Україні;  

 оволодіння фундаментальними знаннями про економічні спори, про 

їх теоретичну класифікацію, а також вироблення практичних алгоритмів їх 

вирішення; 

 знання про поняття і сутність виконання рішень господарських 

судів, третейських судів, міжнародних комерційних арбітражів, 

Міжнародного центру з врегулювання інвестиційних спорів (ICSID), 

Європейського суду з прав людини. 

 Досягнення здобувачами освіти цих та інших результатів навчання 

забезпечує дотримання ними у майбутній фаховій діяльності стандартів 

правничої професії, міжнародних стандартів прав людини та принципу 

верховенства права при консультуванні клієнтів та вирішенні економічних 

спорів у судовому та позасудовому порядку.   

 Отримані знання та навички формують у здобувачів освіти 

компетентності, що відповідають сучасним потребам ринку праці, 

суспільства і держави, а саме: 

 здатність використовувати знання з метою ефективного вирішення 

економічних спорів будь-якої складності та юрисдикційної належності;  

 здатність надавати кваліфіковані консультації та правові висновки 

за результатами аналізу спірної ситуації;  

 навички самостійної підготовки проектів договорів, здійснення 

професійного тлумачення змісту норм договірного права та відповідної 

судової практики;  



 здатність взаємодіяти з представниками інших професій та не брати 

відповідальність за результати чужої професійної діяльності; 

 спроможність аналітично мислити, приймати обґрунтовані рішення 

та пропонувати шляхи вирішення економічних спорів. 

Забезпечення досягнення програмних результатів навчання, визначених 

за навчальними дисциплінами вибіркового блоку відбувається завдяки: 

 викладанню навчальних дисциплін вибіркового блоку «Правове 

забезпечення вирішення економічних спорів» кваліфікованими  фахівцями, в 

тому числі у формі авторських практичних курсів; 

 залучення здобувачів освіти до науково-дослідної діяльності з 

питань ефективного вирішення економічних спорів; 

 проведення майстер-класів із запрошенням фахівців-практиків в 

питаннях вирішення економічних спорів;  

 використання в освітньому процесі активних та інтерактивних форм 

проведення занять, моделювання переговорів та судових засідань;  

 проведення в навчальних групах проблемно-орієнтованих дискусій, 

предметом яких є обговорення переваг і недоліків переговорних та 

медіативних процедур;  

 індивідуальному консультуванню здобувачів вищої освіти та 

високого рівня організації їх самостійної роботи;  

 отриманню практичного досвіду вирішення економічних спорів під 

час проходження навчальної практики. 
 


