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

здобувачів освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 081 «Право» 

денної форми навчання складається з навчальних дисциплін:  

1) Корпоративні права: 

Форми викладання та методи навчання дисципліни спрямовані 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 їх основні моделі. 

2) Актуальні проблеми загальної частини цивільного права: 

Форми викладання та методи навчання цієї дисципліни спрямовані на 

проведення глибокого доктринального аналізу актуальних проблем загальної 

частини цивільного права, що застосовуються при проведенні наукових 

досліджень. В межах навчальної дисципліни вивчаються методологічні 

засади цивільного права, джерела цивільного права, поняття, зміст та 

класифікація цивільних правовідносин, інститут юридичної особи, поняття та 

система юридичних фактів у цивільному праві, правочин та його недійсність, 

іститути захисту та відповідальності у цивільному праві.  

 

3) Вирішення міжнародних комерційних спорів:  

Форми викладання та методи навчання цієї дисципліни спрямовані на 

вміння стематизувати та поглиблювати знання та практичні навички  з 

питань вирішення міжнародних комерційних спорів. Аналізувати основні 

засади функціонування міжнародного комерційного арбітражу, 

познайомитися з стадіями розгляду  міжнародних комерційних спорів, 

дослідити особливості функціонування інституційних комерційних 

арбітражних установ. В межах навчальної дисципліни вивчається діяльність 

міжнародного комерційного арбітражу та порядок вирішення комерційних 

спорів. 

 



4) Траст і трастоподібні конструкції у цивільному праві:  

Форми викладання та методи навчання цієї дисципліни спрямовані на 

проведення правового дослідження трасту і трастоподібних конструкцій, що 

застосовуються у правозастосовній практиці та вивчення теоретичних і 

практичних питань з приводу цих правових конструкцій. У межах навчальної 

дисципліни проводиться загальна характеристика трасту і трастоподібних 

конструкцій; правове регулювання їх створення, здійснення та припинення 

трасту; характеристика особливостей різновидів цих конструкцій. Курс 

навчальної дисципліни передбачає глибоке вивчення студентами права 

України та іноземних країн про ці конструкції, юридичної літератури, 

основних понять і спеціальної термінології. 

 

5) Договори у сфері спорту:  

Форми викладання та методи навчання цієї дисципліни спрямовані на 

проведення аналізу правового регулювання договірних відносин у сфері 

професійного спорту на підставі системного узагальнення чинного 

національного законодавства, спеціального спортивного та зарубіжного 

досвіду; виявлення проблемних питань, пов’язаних з місцем договорів у 

сфері професійного спорту в цивільному праві, динамікою договірних 

зобов’язань у сфері професійного спорту, здійснення та захисту прав 

суб'єктів професійної спортивної діяльності. Курс навчальної дисципліни 

передбачає поглиблене вивчення студентами чинного законодавства України 

у сфері цивільного, спортивного права та актів міжнародних спортивних 

організацій з використанням інформаційних технологій та міжнародного 

досвіду. 

6) Техніка договірної роботи 

Навчальна дисципліна має на меті формування вмінь і навичок щодо 

роботи з юридичними документами, укладання та редагування 

управлінських, кадрових процесуальних документів. Знання та правильне 

застосування засобів, правил і прийомів юридичної техніки дозволяє 

створювати грамотні, якісно оформлені нормативно-правові та індивідуальні 

акти, що є незамінним атрибутом сучасної професійної діяльності юриста. 

Предметом навчальної дисципліни є система правових норм, закладених у 

нормативно-правових актах щодо правової регламентації роботи з 

юридичними документами, порядку виконання операцій з юридичними 

документами; вимог, яким повинні відповідати документи. 

 

 

 



7) Переговори в контрактному праві 

Форми викладання та методи навчання цієї дисципліни спрямовані на 

проведення правового аналізу юридичних конструкцій, що застосовуються в 

переддоговірних відносинах. У межах навчальної дисципліни вивчається 

правова природа переддоговірних відносин; окремі форми правочинів, що 

укладаються суб’єктами контрактного права; зміст та особливості 

попереднього договору; відповідальність за невиконання переддоговірних 

зобов’язань. Курс навчальної дисципліни передбачає глибоке вивчення 

студентами чинного законодавства України, юридичної літератури, основних 

понять та спеціальної термінології. 

8) Цивільні правочини в банківських і платіжних системах 

Форми викладання та методи навчання цієї дисципліни спрямовані на 

проведення правового аналізу цивільних правочинів, що застосовуються в 

практиці банків та вивчення теоретичних та практичних питань з приводу 

функціонування банківської системи України, платіжних систем та надання 

банками та іншими суб'єктами відповідних послуг. В межах навчальної 

дисципліни вивчається загальна характеристика договірних зобов`язань у 

сфері банківської діяльності та діяльності з надання платіжних послуг; 

правове регулювання розрахункових відносин та валютних операцій; 

юридична природа та характеристика договорів банківського рахунку, 

банківського вкладу, кредитних договорів; характеристика інших 

банківських операцій та послуг. 

 

9) Актуальні проблеми колізійного договірного права 

Форми викладання та методи навчання цієї  дисципліни спрямована на 

поглиблене вивчення проблем визначення права, застосовуваного до 

договірних зобовязань на рівні правової доктрини,  законодавства та судової 

практики; аналіз стану і напрямів розвитку, визначення шляхів 

удосконалення законодавства і правозастосовної практики у сфері 

колізійного регулювання договірних зобовязань. 

10) Міжнародні приватні контракти 

Форми викладання та методи навчання цієї дисципліни спрямовані на 

проведення правового аналізу міжнародних приватних договорів та вивчення 

теоретичних і практичних питань, які можуть виникати у зв’язку з 

укладенням, виконанням, невиконанням таких контрактів.  

 

 

 



 11) Договірне право: доктрина та юридична практика  

При вивченні дисципліни розкриваються за принципом архітектоніки 

такі питання: а) загальна характеристика договірних зобов’язань; б) види 

цивільно-правових договорів як підстави виникнення договірних 

зобов’язань; г) забезпечення виконання договірних зобов’язань; є) загальна 

характеристика та види правочинів з нерухомістю; ж) особливості державної 

реєстрації правочинів з нерухомістю. Набуватимуться знання про 

виникнення, зміну та припинення договірних зобов’язань в Україні та 

особливості вчинення і розірвання правочинів з нерухомістю в контексті 

реформування і вдосконалення цивільного законодавства. 

 

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 процесі 

правозастосування з урахуванням майнових інтересів та процесуальних 

функцій заінтересованих сторін. Курс навчальної дисципліни передбачає 

посилене вивчення студентами теорії і практики застосування 

забезпечувальних зобов’язань, їхню взаємодію з міжнародно-правовими 

нормами, порівняння положень цього інституту з відповідними нормами і 

доктринами іноземних держав.   

 

Відповідно до опису освітньої програми «Право» викладання зазначених 

навчальних дисциплін забезпечує досягнення здобувачами освіти 

програмних 

результатів навчання, що визначені Стандартами вищої освіти за 

спеціальністю 081Право 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. (другий семестр навчання). 

Викладання зазначених навчальних дисциплін зорієнтовано на формування у 

здобувачів вищої освіти теоретичних знань та розвиток практичних фахових 

навичок в сферах цивільного права, корпоративних відносин, особливостей 

вирішення корпоративних спорів та складання різного роду правових 

документів в корпоративних відносинах. 



Результатами поглибленого вивчення здобувачами освіти вибіркового 

блоку навчальних дисциплін мають стати здатності: - оцінювати природу та 

характер договірних зобовязань, що виникають у різних сферах життя, та 

виявляти розуміння меж та механізмів їх правового регулювання;-

співвідносити сучасну систему цивілізаційних цінностей з правовими 

цінностями, принципами та професійними етичними стандартами, 

необхідними для розробки, виконання договорів, а також регулювання 

наслідків їх не виконання; - проводити збір, інтегрований аналіз та 

узагальнення матеріалів з різних джерел, включаючи наукову та професійну 

літературу, бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, які стосуються 

приватно-правових договорів, та перевіряти їх на достовірність, 

використовуючи сучасні методи дослідження; - здійснювати презентацію 

свого дослідження з правової теми, яка стосується розробки та супроводу 

договорів, застосовуючи першоджерела та прийоми правової інтерпретації 

складних комплексних проблем, що постають з цього дослідження, 

аргументувати висновки; -  вільно спілкуватися правничою англійською 

мовою усно і письмово; -  обґрунтовано формулювати свою правову позицію, 

вміти опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи для 

захисту порушених договірних прав; - дискутувати зі складних правових 

проблем, повязаних з укладенням, виконанням та невиконанням приватно-

правових договорів, пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх розв’язання; - 

оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, що стосуються 

договірних зобовязань, ефективно опрацьовувати та  використовувати 

інформацію для проведення наукових досліджень та практичної діяльності; -

генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології у наданні 

правничих послуг; - аналізувати взаємодію міжнародних уніфікованих 

документів з нормами національного права України у сфері договірних 

відносин на основі усвідомлення основних сучасних правових доктрин, 

цінностей та принципів функціонування права; - використовувати передові 

знання і методики у процесі правотворення та правозастосування інститутів 

договірного права; - проводити порівняльно-правовий аналіз інститутів 

договірного права різних правових систем, враховуючи взаємозв’язок 

правової системи України з правовими системами Ради Європи та 

Європейського Союзу; - аналізувати та оцінювати практику застосування  

інститутів договірного права; - обґрунтовувати правову позицію на стадіях 

переговорів, що укладення договорів, укладення, виконання, припинення, 

порушення приватно-правових договорів; - мати практичні навички 

розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією права на судовий захист у 

випадку порушення  договірних зобовязань; - брати продуктивну участь у 

розробці проектів нормативно-правових актів, що стосуються договірних 



зобовязань, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, 

прогнозувати результати їх впливу на договірні відносини; - інтегрувати 

необхідні знання та розв’язувати складні задачі правозастосування норм, які 

стосуються договірних зобовязань у різних сферах професійної діяльності; - 

визначати актуальну практичну чи наукову проблему у сфері договірного 

права, планувати і виконувати дослідження на її вирішення, обирати 

релевантні методологію та джерела; -  брати продуктивну участь у виконанні 

теоретичних та прикладних досліджень у галузі договірного права; -  

розробляти і викладати спеціальні дисципліни у закладах освіти, які 

стосуються статики та динаміки договірних відносин, застосовувати сучасні 

освітні технології та методики. 

Отримані знання та навички формують у здобувачів освіти 

компетентності, що відповідають сучасним потребам ринку праці, 

суспільства і держави, а саме: -  здатність до абстрактного мислення, аналізу 

та синтезу проблем договірного права; - здатність проводити дослідження у 

сфері правового регулювання договірних відносин на відповідному рівні; - 

здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації, що стосується 

укладення, виконання та невиконанння договорів, з різних джерел; -  

здатність до адаптації та дії в новій ситуації, яка стосується питань 

договірного права; - здатність спілкуватися англійською мовою у сфері 

розробки та супроводу договорів як усно, так і письмово; -здатність 

генерувати нові ідеї (креативність) щодо вирішення правових проблем, 

повязаних із правовим регулюванням договірних зобовязань; -здатність 

приймати обґрунтовані рішення, які стосуються укладення, виконання, 

припинення, наслідків невиконання договорів; - здатність спілкуватися з 

представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших 

галузей знань/видів економічної діяльності), зокрема, під час розробки та 

подальшого обслуговування договорів; -здатність працювати в 

міжнародному контексті, зокрема, розробляти та супроводжувати договори, 

призначені для регулювання міжнародних приватних відносин; - здатність 

розробляти проекти договорів, інших документів, необхідних для 

нормального функціонування договірних відносин, та управляти ними; - 

здатність застосовувати принципи верховенства права для розв’язання 

складних задач і проблем, у тому числі, у ситуаціях правової невизначеності 

стосовно регулювання договірних зобовязань; - здатність аналізувати та 

оцінювати вплив правової системи Європейського Союзу на правову систему 

України у сфері договірних зобовязань; - 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 в Україні у сфері договірних зобовязань; -  

здатність оцінювати взаємодію міжнародного права та міжнародних 

правових систем з правовою системою України щодо регулювання 

договірних відносин;  

-здатність використовувати сучасні правові доктрини та принципи у 

правотворчості та в процесі застосовування інститутів договірного права; - 

здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, давати розгорнуту 

юридичну аргументацію для вирішення проблем правового регулювання 

договірних відносин; - здатність застосовувати знання та розуміння основних 

засад (принципів) та процедур судочинства в Україні для вирішення спорів, 

що виникають з договірних відносин; - здатність застосовувати медіацію та 

інші правові інструменти альтернативного позасудового розгляду та 

вирішення правових спорів, що виникають з договірних відносин; - 

здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці правових явищ та 

правозастосовній діяльності у сфері договірного права; - здатність 

ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають системного, логічного та 

функціонального тлумачення норм договірного права, а також розуміння 

особливостей практики їх застосування; - здатність критично оцінювати 

ефективність представництва і захисту прав, свобод та інтересів клієнтів під 

час укладення, виконання та невиконання приватно-правових договорів; - 

здатність утверджувати етичні стандарти правничої діяльності, стандарти 

професійної незалежності та відповідальності правника, який займається 

розробкою та супроводженням договорів; - здатність доносити до фахівців і 

нефахівців у сфері права інформацію, ідеї, зміст проблем договірного права 

та характер оптимальних рішень з належною аргументацією; -  

здатність самостійно готувати проекти нормативно-правових актів, 

обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати 

результати їх впливу на договірні відносини; - здатність самостійно готувати 

проекти судових рішень, які стосуються спорів з договірних відносин, 

враховуючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та вмотивованості;  

- здатність застосовувати сучасні методології науково-правових досліджень 

та застосовувати спеціальні методи досліджень у сфері договірного права; -   

здатність аналізувати та інтерпретувати результати наукових досліджень у 

сфері договірного права, враховуючи використання міждисциплінарних та 

порівняльно-правових підходів; - здатність використовувати наукові теорії та 

концепції, а також набуті практичні знання при проведенні наукових 

досліджень, які стосуються проблем договірного права; -  

здатність брати продуктивну участь у науковому співробітництві як на 

національному, так і міжнародному рівнях щодо правового регулювання 

договірних зобовязань.  


