
Опис 

вибіркового блоку навчальних дисциплін «Правовий бізнес консалтинг» 

освітньої програми «Право» для здобувачів освітнього рівня «Магістр» 

за спеціальністю 081 «Право» денної та заочної форми навчання 

 

Вибірковий блок «Правовий бізнес консалтинг» освітньої програми 

«Право» для здобувачів освітнього рівня «Магістр» за спеціальністю 081 

«Право» денної та заочної форми навчання складається з навчальних 

дисциплін: 

1) Корпоративні права 

Навчальна дисципліна спрямована на поглиблене вивчення теорії 

корпоративних правовідносин та формування практичних навичок з 

корпоративного управління, пов’язаних з виконанням завдань, які зазвичай 

покладаються на корпоративного юриста. В межах навчальної дисципліни 

вивчаються правова природа корпоративних прав; момент виникнення і 

припинення права власності та інших майнових прав на корпоративні права; 

особливості реалізації кожного з корпоративних прав; способи їх охорони та 

захисту, а також специфіка злиття та поглинання юридичних осіб, а також їх 

основні моделі. 

2) Представництво у цивільному праві 

При вивченні дисципліни розкриваються поняття, ознаки та види 

представництва, особливості їх правового регулювання, суб’єкти 

представницьких правовідносин, підстави виникнення і припинення 

представництва, принципи його здійснення. Набуватимуться знання про 

співвідношення представництва з іншими суміжними правовими 

конструкціями такими як договір комісії, агентський договір, посередництво 

тощо. 

3) Банківські правочини 

Навчальна дисципліна спрямована на проведення правового аналізу 

цивільних правочинів, що застосовуються в практиці банків та вивчення 



теоретичних та практичних питань з приводу функціонування банківської 

системи України та надання банками відповідних послуг. В межах 

навчальної дисципліни вивчається загальна характеристика договірних 

зобов`язань у сфері банківської діяльності, правове регулювання 

розрахункових відносин та валютних операцій, юридична природа та 

характеристика договорів банківського рахунку, банківського вкладу, 

кредитних договорів, договорів пов`язаних з обігом цінних паперів у сфері 

банківської діяльності, характеристика інших банківських операцій та 

послуг.  

4) Договірне право: доктрина та юридична практика 

При вивченні дисципліни вивчаються загальна характеристика 

договірних зобов’язань, види цивільно-правових договорів як підстави 

виникнення договірних зобов’язань, забезпечення виконання договірних 

зобов’язань, загальна характеристика та види правочинів з нерухомістю. 

Курс навчальної дисципліни передбачає посилене вивчення студентами 

договірного права та правочинів з нерухомістю при порівнянні його 

положень з відповідними положеннями цивільних законодавств і доктрин 

інших розвинутих країн, а також його взаємодії з міжнародно-правовими 

нормами. 

5) Інвестиційні відносини у житловій сфері 

Навчальна дисципліна має на меті формування компетентностей, 

спрямованих на проведення оцінки та аналізу юридичних проблем та 

практичних правових ситуацій, пов’язаних із регулювання житлових 

відносин, у тому числі інвестиційних відносин у житловій сфері, визначення 

підходів до вирішення таких проблем, оцінку правової проблеми комплексно 

та можливість пропонувати різні варіанти її вирішення з метою охорони, 

захисту та відновлення прав, свобод чи інтересів у сфері інвестиційні 

відносини у житловій сфері. 

6) Ризики в приватному праві 



Навчальна дисципліна спрямована на  проведення поглибленого 

наукового та практичного аналізу різних аспектів правової категорії ризику в 

приватному праві, здобуття студентами практичних навиків розв’язання 

реальних життєвих ситуацій щодо мінімізації ризиків, їх правильної правової 

інтерпретації в контексті категоріального апарату та класифікації ризиків, 

напрацювання пропозицій удосконалення чинного законодавства щодо 

управління ризиками. Курс навчальної дисципліни передбачає посилене 

вивчення студентами теоретичних і методологічних засад ризику та 

проведення порівняльного аналізу інституту ризику в контексті положень 

доктрини та законодавства України та інших країн. 

7) Приватні права в практиці Європейського суду з прав людини  

Форми викладання та методи навчання дисципліни спрямовані на 

поглиблене вивчення Конвенції та практики Європейського суду з прав 

людини. У межах навчальної дисципліни вивчаються історія прийняття 

Конвенції та формування її тексту, умови прийнятності скарги, принципи 

тлумачення Конвенції, що створенні та розроблені Судом, зміст і структуру 

цивільних прав, що гарантовані Конвенцією. 

8) Організація юридичного бізнесу 

Навчальна дисципліна спрямована на отримання та засвоєння 

студентами передових знань про поняття та основні категорії організації 

юридичного бізнесу, їх використання у правотворенні та правозастосуванні. 

Вивчення дисципліни має на меті формування у студентів розуміння 

специфіки правовідносин, які виникають при організації юридичного бізнесу, 

що передбачає опанування системою необхідних для сучасного юриста вмінь 

та навичок, пов’язаних з аналізом достовірності інформації, здатністю 

виявляти складні правові проблеми у сфері організації юридичного бізнесу та 

пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх розв’язання. 

9) Захист цивільних прав та інтересів 

Форми викладання і методи навчання цієї дисципліни спрямовані на 

проведення поглибленого правового аналізу питань захисту цивільних прав 



та інтересів, здобуття студентами практичних навичків розв’язання реальних 

ситуацій (казусів), їх правильної правової інтерпретації, напрацювання 

пропозицій удосконалення чинного законодавства. Курс навчальної 

дисципліни передбачає посилене вивчення студентами методології захисту 

суб’єктивних цивільних прав та інтересів при порівнянні його положень з 

відповідними положеннями цивільного законодавств минулого часу, а також 

з практикою, характерною для цього інституту в інших розвинутих країнах.  

10) Абсолютні цивільні права 

Значення дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівців 

відповідного напряму обумовлюється висхідним значенням абсолютних 

цивільних прав. Особисті немайнові права є основою життєдіяльності будь-

якої людини, речові права, передусім право власності є базовими правами 

економічного характеру, а спадкування має на меті забезпечити ефективне 

цивільне правонаступництво поколінь. Відтак, у підсумку, у справедливому 

та юридично грамотному регулюванні абсолютних цивільних прав 

зацікавлені абсолютно всі, адже ці права є фундаментальними не тільки для 

цивільного права, але й для усієї вітчизняної правової системи. 

11) Репродуктивні права: цивільно-правові аспекти 

Навчальна дисципліна спрямована на опанування іноземних джерел з 

репродуктивного права (в т.ч. доктринальних та положень актів 

національного законодавства, іноземної судової практики), а також на 

набуття практичних навичок розв’язання проблем, що виникають при 

здійсненні репродуктивних прав. Курс навчальної дисципліни передбачає 

посилене вивчення студентами репродуктивного права при порівнянні його 

положень з відповідними положеннями цивільних законодавств і доктрин 

інших розвинутих країн, а також його взаємодії з міжнародно-правовими 

нормами. 

12) Забезпечення виконання цивільно-правових зобов’язань 

Форми викладання та методи навчання цієї дисципліни спрямовані на 

вивчення особливостей застосування законодавства, яке регулює 



забезпечувальні зобов’язання в Україні, та формування навичок, пов’язаних 

із застосуванням джерел і механізмів забезпечувальних зобов’язань, 

виявлення їх сутності та обрання найбільш оптимального способу в 

конкретній правовій ситуації з урахуванням майнових інтересів 

заінтересованих сторін і професійних етичних засад. Курс навчальної 

дисципліни передбачає посилене вивчення студентами теорії і практики 

застосування забезпечувальних зобов’язань, формування навичок проведення 

досліджень у цій сфері. 

 

Відповідно до опису освітньої програми «Право» викладання 

зазначених навчальних дисциплін забезпечує досягнення здобувачами освіти 

програмних результатів навчання, що визначені Стандартами вищої освіти за 

спеціальністю 081 «Право» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, 

затвердженими Наказом Міністерства освіти і науки України № 1053 від 

17.08.2020 р. 1 (для третього семестру навчання) та Наказом Міністерства 

освіти і науки України № 643 від 20.07.2022 р. (для другого семестру 

навчання). Викладання зазначених навчальних дисциплін зорієнтовано на 

формування у здобувачів вищої освіти глибоких теоретичних знань у сфері 

правового бізнес консалтингу та розвиток практичних фахових навичок щодо 

застосування цивільно-правових норм у різних сферах суспільних відносин, 

захисту цивільних прав та інтересів, здійснення правового консалтингу та 

організації юридичного бізнесу. 

Результатами поглибленого вивчення здобувачами освіти вибіркового 

блоку навчальних дисциплін мають стати вміння: 

 оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ у сфері 

правового консалтингу, виявляти розуміння меж та механізмів їх 

правового регулювання, співвідносити сучасну систему цивілізаційних 

цінностей з правовими цінностями, принципами та професійними 

етичними стандартами; 



 проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних 

джерел, перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні 

методи дослідження; 

 здійснювати презентацію свого дослідження з правової теми у сфері 

правового консалтингу, аргументувати висновки, обґрунтовано 

формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, оцінювати 

докази та наводити переконливі аргументи, у тому числі вільно 

спілкуючись іноземною мовою професійного спрямування (однією з 

офіційних мов Ради Європи) усно і письмово; 

 генерувати нові ідеї у сфері правового бізнес консалтингу, аналізувати 

взаємодію міжнародного права з правовою системою України, 

проводити порівняльно-правовий аналіз окремих інститутів права 

різних правових систем, використовуючи передові знання і методики у 

сфері правового бізнес консалтингу; 

 обґрунтовувати правову позицію у сфері застосування цивільно-

правових норм на різних стадіях правозастосування, мати практичні 

навички розв’язання правових проблем, використовувати знання з 

метою розв’язання складних задач правозастосування; 

 брати продуктивну участь у розробці проектів нормативно-правових 

актів у сфері правового бізнес консалтингу, прогнозувати результати їх 

впливу на відповідні суспільні відносини; 

 визначати актуальну практичну чи наукову проблему у сфері правового 

бізнес консалтингу, планувати і виконувати дослідження на її 

вирішення, обирати релевантні методологію та джерела, брати 

продуктивну участь у виконанні теоретичних та прикладних 

досліджень у галузі правового бізнес консалтингу, розробляти і 

викладати спеціальні дисципліни у закладах освіти. 

Досягнення здобувачами освіти цих та інших результатів навчання 

забезпечує дотримання ними у майбутній фаховій діяльності стандартів 

правничої професії, міжнародних стандартів у галузі прав людини та 



принципу верховенства права при здійсненні правозастосовчої діяльності, 

підвищенні рівня дієвості та ефективності цивільно-правових норм у різних 

сферах суспільних відносин, у тому числі у сфері правового бізнес 

консалтингу. 

Отримані знання та навички формують у здобувачів освіти 

компетентностей, що відповідають сучасним потребам ринку праці, 

суспільства та держави. Насамперед йдеться про: 

 здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з питань правового бізнес 

консалтингу з різних джерел; 

 здатність до адаптації та дії в новій ситуації, у тому числі завдяки 

здатності спілкуватися іноземною мовою у професійній сфері як усно, 

так і письмово, здатність працювати в міжнародному контексті; 

 здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

 здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня, у тому числі з експертами з інших галузей знань/видів 

економічної діяльності; 

 здатність приймати обґрунтовані рішення, обґрунтовувати та 

мотивувати правові рішення та давати розгорнуту юридичну 

аргументацію з питань, що стосуються правового бізнес консалтингу, 

здатність доносити до фахівців і нефахівців у сфері права інформацію, 

ідеї, зміст проблем та характер оптимальних рішень щодо застосування 

цивільно-правових норм у різних сферах суспільних відносин, захисту 

цивільних прав та інтересів, здійснення правового консалтингу та 

організації юридичного бізнесу з належною аргументацією; 

 здатність застосовувати принципи верховенства права для розв’язання 

складних задач і проблем, у тому числі у ситуаціях правової 

невизначеності, що стосуються правового бізнес консалтингу; 

 здатність аналізувати та оцінювати вплив Конвенції про захист прав 

людини та основоположних свобод, а також практики Європейського 



суду з прав людини на розвиток правової системи та правозастосування 

у сфері правового бізнес консалтингу в Україні; 

 здатність розробляти проекти та управляти ними, самостійно готувати 

проекти актів правозастосування, враховуючи вимоги щодо їх 

законності, обґрунтованості та вмотивованості у сфері застосування 

цивільно-правових норм, захисту цивільних прав та інтересів, 

здійснення правового консалтингу та організації юридичного бізнесу; 

 здатність проводити дослідження на відповідному фаховому рівні, 

аналізувати та інтерпретувати результати наукових досліджень у сфері 

правового бізнес консалтингу, враховуючи використання 

міждисциплінарних та порівняльно-правових підходів. 

Забезпечення досягнення програмних результатів навчання, визначених 

за навчальними дисциплінами вибіркового блоку відбувається завдяки: 

 викладанню навчальних дисциплін вибіркового блоку «Правовий 

бізнес консалтинг» кваліфікованими фахівцями, в тому числі у формі 

авторських курсів; 

 залученню здобувачів освіти до науково-дослідної діяльності у сфері 

правового бізнес консалтингу та застосування цивільно-правових норм; 

 проведенню майстер-класів із запрошенням фахівців-практиків, 

зокрема, юристів, що здійснюють правовий бізнес консалтинг; 

 використанню в освітньому процесі активних та інтерактивних форм 

проведення занять; 

 індивідуальному консультуванню здобувачів вищої освіти та високого 

рівня організації їх самостійної роботи. 


