
 

Опис  

вибіркового блоку навчальних дисциплін «Корпоративне право» 

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

за спеціальністю 081 «Право» денної та заочної форми навчання 

  

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

здобувачів освітнього рівня «Магістр» за спеціальністю 081 «Право» денної та 

заочної форми навчання складається з навчальних дисциплін: 

  

1) Цивільно-правове регулювання інформаційних відносин 

Форми викладання та методи навчання цієї дисципліни спрямовані на 

поглиблене вивчення та дослідження цивільно-правових проблем інформаційних 

відносин, ознайомлення з дискусійними положеннями та проблемами галузевої 

належності цих відносин, дослідження аргументації прибічників інформаційного 

права як окремої галузі права, вивчення зарубіжних  наукових розробок, а також з 

нормами законодавства у сфері інформаційних відносин 

 

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, інституту 

захисту та відповідальності у цивільному праві. 

 

3) Порівняльне корпоративне право  

Головним напрямом програми дисципліни “Порівняльний цивільний процес” є 

вивчення особливостей застосування корпоративного законодавства у іноземних 

країнах та формування навичок, пов’язаних з ознайомленням та тлумаченням 

джерел іноземного права. Предмет навчальної дисципліни становить законодавство 

ЄС, Німеччини, Австрії, Франції, Нідерландів, Польщі, Швеції, Кіпру, 

Великобританії, США та Росії у сфері регулювання корпорацій, практику 

застосування корпоративного законодавства національними судами відповідних 

держав та міжнародними судовими установами. 

 

 



4) Юридичні особи у приватному праві  
Дисципліна передбачає набуття знань та формування навичок про поняття та 

види юридичних осіб та регулювання приватноправових відносин за участю 

національних та іноземних та юридичних осіб, удосконалення навичок 

застосування цивільного та корпоративного законодавства,  підготовка до ведення 

справ, пов’язаних з корпоративними спорами, написання процесуальних 

документів. 

 

 

5) Здійснення та захист сімейних прав  

Дисципліна передбачає набуття знань та формування навичок про поняття і 

види сімейних прав фізичних осіб. Вивчаються особливості здійснення окремих 

видів сімейних прав, їх класифікацію та загальні тенденції розвитку. В межах 

навчальної дисципліни вивчаються також правова природа сімейних прав та 

особливості їх цивільно-правового захисту. 

 

6) Корпоративний юрист  

  Форми викладання та методи навчання цієї дисципліни спрямовані на 

проведення правового аналізу юридичних конструкцій, що застосовуються в 

практичній діяльності корпоративного юриста, на вивчення теоретичних і 

практичних питань, що виникають під час функціонування юридичної служби 

(юридичного департаменту), юридичної фірми або самозайнятого юриста та 

надання ними відповідних послуг; на здобуття студентами практичних навиків 

проведення збору, інтегрованого аналізу та узагальнення матеріалів з різних 

джерел, формулювання своєї правової позиції, дискутування зі складних правових 

проблем. 

 

7) Правове забезпечення фінансової безпеки бізнесу  
 У межах відповідної навчальної дисципліни передбачається 

поглиблена підготовка з питань теоретико-правової основи фінансової 

безпеки та принципів її реалізації. Досліджуються правовий статус суб’єктів 

у сфері забезпечення фінансової безпеки бізнесу. Зосереджується увага на 

особливостях захисту фінансової безпеки бізнесу у окремих видах 

правовідносин: податкових, грошово-кредитних, валютних та сфері 

фінансових послуг. 

 

8) Адміністративно-правовий захист прав споживачів транспортних 

послуг  



При вивченні дисципліни розкриваються за принципом системного 

аналізу знання про правову природу адміністративно-правового захисту прав 

споживачів транспортних послуг, про систему суб’єктів адміністративно-

правового захисту прав у зазначеній сфері, про адміністративне оскарження 

як важливий спосіб правового захисту прав споживачів транспортних послуг 

у відносинах з суб’єктами публічної адміністрації, а також про досвід 

зарубіжних країн щодо адміністративно-правового захисту прав споживачів 

транспортних послуг. 

 

 

9) Корпоративні права  
 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, як тих що пов’язані з припиненням юридичної особи, 

так і тих що мають на меті встановлення корпоративного контролю над ними, 

вивчається теорія злиття та поглинання, а також їх основні моделі. 
 

10) Практика вирішення корпоративних спорів  

В межах навчальної дисципліни вивчаються і аналізуються законодавство та 

конкретні судові справи, які були розглянуті українськими та зарубіжними судами. 

У межах навчальної дисципліни вивчається загальна характеристика механізму 

виникнення корпоративного спору, методики його вирішення, формування 

правової позиції, проведення переговорів, медіації та відстоювання позиції в суді. 

Курс навчальної дисципліни передбачає глибоке вивчення студентами 

українського права та права ЄС, судової практики України та зарубіжних країн, 

юридичної літератури, основних понять та спеціальної термінології. 

 

11) Фінансові послуги у цивільному праві України  
В межах навчальної дисципліни вивчаються сучасні проблеми надання 

фінансових послуг, як однієї з пріоритетних сфер економіки Україні на рівні 

цивільного законодавства та судової практики з урахуванням доктрини цивільного 

права; аналізується сучасний стан і тенденції розвитку фінансових послуг у 

цивільному праві України; визначаються шляхи удосконалення цивільного 

законодавства в цій сфері; формується висока правова культура та вироблення у 



студентів вміння аналізувати і прогнозувати розвиток  зазначеного правового 

інституту. 

 

12) Особливості оподаткування юридичних осіб та податкове 

планування 

У межах навчальної дисципліни «Особливості оподаткування юридичних 

осіб та податкове планування» передбачається поглиблена підготовка з питань 

оподаткування, а саме: розкривається сутність теоретичних аспектів податкового 

планування та оптимізації оподаткування, сучасних методів податкового 

планування та оптимізації оподаткування. Досліджуються особливості 

оподаткування юридичних осіб, організації податкового планування та оптимізації 

оподаткування, поняття основних засад і видів податкового планування та 

оптимізації оподаткування. Зосереджується увага на моделюванні законних схем 

податкового планування та оптимізації оподаткування різними податками, що 

стягуються на території України, у країнах ЄС, інших зарубіжних країнах. 

 
 

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. (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: 

 Комплексні доктринальні знання про засади та види корпорацій у 

іноземних країнах, основні моделі корпоративного управління; 

 Вміння та знання про права учасників (акціонерів) корпорацій у ЄС та 

США, конструкції для захисту корпоративних прав учасників корпорацій; 

 Знання стосовно правильного інтерпретування положення 

законодавства іноземних країн, застосовування іноземних законодавство про 

корпорації, давати юридичні консультації щодо створення юридичних осіб за 

законодавством іноземних держав; 



 Знання про спільні та відмінні риси у правовому регулюванні 

корпоративних відносин за законодавством різних держав, визначати правила 

регулювання корпоративних відносин, що можуть бути запозичені в 

законодавство України; 

 Володіння навичками виявлення за допомогою правових методів 

спільних та відмінних ознак різних правових систем. 

 Володіння знаннями самостійно виконувати роботи з підготовки звіту 

про особливості корпоративного права та управління певної країни. 

 Знання про основні аспекти становлення та розвитку корпоративного 

права України, особливості вирішення корпоративних спорів, їх змісту, правової 

природи;  спеціальні поняття та термінологію; літературні джерела з проблем 

вирішення корпоративних спорів, акти цивільного законодавства, що регулюють 

корпоративні права; 

 Вміння застосовувати досягнення різних наук в сфері цивільного права, 

поєднувати досягнення юридичної науки з юридичною практикою щодо 

застосування і реалізації корпоративних прав суб’єктами цивільних 

правовідносини; 

 Знання про предмет курсу “Фінансові послуги у цивільному праві 

України” та структурні елементи  фінансових послуг, ринку фінансових послуг у 

межах обраної спеціалізації; основні аспекти становлення та розвитку 

фінансового ринку в Україні; 

 Знання про правову природу корпоративних прав та договорів, 

договорів про заснування юридичних осіб, договорів за якими здійснюється 

відчуження корпоративних прав розуміти їх істотні умови та структуру. 

Відрізняти вихід та виключення зі складу юридичної особи. Демонструвати 

знання щодо структури побудови компаній органів юридичної особи і їх 

правового статусу, холдингових груп, груп компаній, тіньових директорів та 

питань, що стосуються злиття і поглинання. Вміння ідентифікувати поняття 

злиття та поглинання і відрізняти способи корпоративного шантажу, дружнього і 

ворожого поглинання; 

 Вміння визначити теорію й практику критичного осмислення про 

корпоративні права, корпоративні правовідносини, злиття та поглинання у 

суспільстві та державі. Вміння демонструвати знання наукових підходів до 

корпоративних правовідносин, методик дослідження проблем корпоративного 

прав; 

 Вміння Збирати, обробляти та аналізувати значний обсяг інформації 

про корпоративні правовідносини, учасників корпоративних правовідносин, 

особливості набуття, зміни та припинення корпоративних прав; 



 Вміння оцінювати та аналізувати юридичні проблеми та практичні 

правові ситуації, пропонувати підходи до вирішення таких проблем; 

 Вміння застосовувати набуті знання через вміння зі складання 

протоколів засідань органів управління, а також усіх документів пов’язаних із 

скликанням таких органів управління. Розробляти проекти договорів, що були 

предметом вивчення та протоколів про наміри, а також внутрішні положення 

товариства і Статути. Визначати підсудність спорів та вміти обирати правильні 

способи захисту прав учасників корпоративних правовідносин; 

 Вміння оцінювати правову проблему комплексно та пропонувати 

клієнту різні варіанти її вирішення з метою охорони, захисту або відновлення 

його корпоративних прав, протидії недружньому поглинанню. Вирішувати казуси 

підвищеної складності пов’язані з реалізацією корпоративних прав, розробляти 

стратегію захисту прав та інтересів учасників корпоративних правовідносин. 

Вміти провадити Due Diligence, а також організовувати  процес злиття юридичних 

осіб, принаймні за однією моделлю.  Показувати здатність змінювати рішення у 

разі зміни ключових умов задання. 

 Вміння здійснювати наукові дослідження у сфері корпоративного 

права, пропонувати вирішення проблем, що виникли через «прогалини» у 

законодавстві. Аналізувати та узагальнювати судову практику. 

 Вміння взаємодіяти з фахівцями інших галузей при розробці та 

реалізації необхідних актів застосування права, правових, процесуальних 

документів. 

 Вміння 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; 

 Вміння оцінювати та визначати  сферу діяльності учасників ринків 

фінансових послуг з метою надання та споживання певних фінансових послуг 

(банківські послуги, страхові послуги, інвестиційні послуги, операції з цінними 

паперами та послуги на інших видах ринків, які забезпечують обіг фінансових 

активів.              Збирати, обробляти та аналізувати значний обсяг законодавства, 

спеціальної правової літератури та судової практики, аналізувати юридичні 

проблеми сучасного фінансового ринку та правового регулювання фінансових 

послуг в Україні; аналізувати практичні правові ситуації, щодо надання 

фінансових послуг на фінансових ринках України, а також пропонувати підходи 

до вирішення таких проблем; 

 Знання основних понять загальної частини цивільного права,  основних 

доктринальних підходів до вирішення низки актуальних проблем загальної 



частини цивільного права, вміння критично осмислювати актуальні проблеми 

загальної частини цивільного права, аргументувати власну позицію щодо 

вирішення конкретних наукових проблем приватноправового характеру; 

 Вміння здійснювати пошук оптимальних шляхів вирішення конкретних 

теоретичних проблем загальної частини цивільного права, оцінювати, 

формулювати та висловлювати власні висновки, результати аналізу актуальних 

проблем загальної частини цивільного права, якісно презентувати набуті 

теоретичні знання у процесі наукової дискусії, самостійно формувати методику 

вирішення актуальних проблем загальної частини цивільного права, 

узагальнювати прийняті рішення з напрацюванням нових підходів щодо 

вирішення актуальних проблем загальної частини цивільного права; 

 Вміння виявляти проблеми нормативного регулювання фінансового 

ринку в Україні щодо регулювання фінансових послуг, пропонувати шляхи 

розв’язання наявних питань. Аналізувати і висвітлювати судову практику 

вирішення спорів між учасниками фінансового ринку. Правильно вживати 

правничу термінологію; 

 Вміння брати участь в обговореннях дискусійних питань з навчальної 

дисципліни; в підготовці проектів договорів, які укладаються на основних 

напрямках фінансового ринку; формулювати і обгрунтовувати свої висновки 

щодо змісту конкретної практичної ситуації із застосування цивільно-правових 

норм для розв’язання спорів, що виникають у сфері надання фінансових послуг в 

Україні; 

 Вміння приймати і обґрунтувати рішення щодо підготовки проектів 

договорів на ринку фінансових послуг з урахуванням особливостей практичної 

ситуації та застосування нормативно-правових актів для розв’язання спорів, що 

виникають у сфері надання фінансових послуг; 

 Знання про структуру ринку фінансових послуг, учасників ринку 

фінансових послуг та їх класифікацію, особливості організації фінансової 

установи, інструменти ринку фінансових послуг, спеціальні поняття та 

термінологію, акти цивільного законодавства, що регулюють ринок фінансових 

послуг; 

 Знання про предмет, завдання та методологію курсу «Корпоративний 

юрист», його місце в системі навчальних дисциплін, про поняття, функції та 

особливості корпоративного управління, структуру і функції юридичної служби, 

роль юридичної служби в компанії, види діяльності юристів в юридичній службі; 

 Вміння готувати проекти цивільно-правових договорів, організовувати 

претензійну роботу корпоративного юриста, володіти письмовою та усною 

державною мовою, правильно вживаючи правничу термінологію. Грамотно і 

точно формулювати та висловлювати свої позиції, належним чином їх 



обґрунтовувати та брати участь в аргументованій професійній дискусії при 

досудовому врегулюванні спорів; 

 Вміння аналізувати інформацію з першоджерел, оцінювати її з точки 

зору наступності та новизни, використовувати сучасні інформаційні технології і 

бази даних при характеристиці діяльності корпоративного юриста; 

 Знання про поняття правових режимів інформації; поняття 

документованої інформації та способи формування і використання інформаційних 

ресурсів; специфіку інформаційних систем і мереж; інформаційних технологій та 

засоби їх забезпечення; цивільно – правові проблеми віртуального середовища 

Інтернет; 

 Вміння визначати правові режими інформації; особливості 

документованої інформації і способів формування і використання інформаційних 

ресурсів; специфіку інформаційних систем і мереж; інформаційних технологій та 

засобів їх забезпечення; специфіку віртуального середовища Інтернет та 

особливості правового регулювання у різних сферах інформаційних відносин; 

специфіку цивільно – правової відповідальності за правопорушення в 

інформаційній сфері та цивільно – правового захисту інформаційних прав; 

 Володіння елементарними навичками вирішення практичних завдань у 

сфері інформаційних правовідносин, в тому числі аналізу практики суду у справах 

про захист інформаційних прав; 

 Вміння виконувати роботи з підготовки звіту про особливості 

правового регулювання у різних сферах інформаційних відносин; цивільно – 

правової відповідальності за правопорушення в інформаційній сфері та цивільно – 

правовий захист інформаційних прав в Україні та інших країнах, а також на 

міжнародному рівні; 

 Знання про поняття інформації, особливості інформаційного 

суспільства; основні теорії у сфері інформаційних правовідносин; концепцію 

інформаційних відносин у цивільному праві України; структуру інформаційного 

законодавства; поняття інформації як об’єкту цивільних прав; поняття 

інформаційних цивільних правовідносин; особливості реалізації цивільних прав у 

цивільному праві України; 

 Знання про особливості правового регулювання у різних сферах 

інформаційних відносин; поняття інформаційної безпеки, специфіку цивільно – 

правової відповідальності за правопорушення в інформаційній сфері та цивільно – 

правового захисту інформаційних прав; 

 Вміння правильно інтерпретувати положення інформаційного 

законодавства України та іноземних країн, застосовувати вітчизняне та іноземне 

законодавство у сфері інформаційних відносин, давати юридичні консультації 



щодо принципів цивільних правовідносин, поняття інформації, її видів, ознак, 

правових режимів; 

 Вміння використовувати передові знання і методики у процесі 

правотворення та правозастосування інститутів публічного та приватного права і 

кримінальної юстиції; 

 Знання практичних навичок розв’язання проблем, пов’язаних з 

реалізацією процесуальних функцій суб’єктів правозастосування; 

 Вміння інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі 

правозастосування у різних сферах професійної діяльності; 

 Вміння визначати спільні та відмінні риси у правовому регулюванні 

корпоративних відносин за законодавством різних держав, визначати правила 

регулювання корпоративних відносин, що можуть бути запозичені в 

законодавство України; 

 Знання поняття юридичної особи та її окремих видів, а також інших 

необхідних понять та явищ (товариства, установи, державна реєстрація юридичної 

особи, організаційно-правова форма юридичної особи, органи юридичної особи 

тощо; 

 Вміння брати участь в обговореннях дискусійних питань із виконання 

судових рішень, висловлювати та обґрунтовувати свою точку зору щодо питань, 

які виносяться на розгляд; 

 Вміння правильно інтерпретувати положення законодавства іноземних 

країн, застосовувати іноземне законодавство про корпорації, давати юридичні 

консультації щодо створення юридичних осіб за законодавством іноземних 

держав; 

 Вміння здійснювати презентацію свого дослідження з правової теми, 

застосовуючи першоджерела та прийоми правової інтерпретації складних 

комплексних проблем, що постають з цього дослідження, аргументувати 

висновки; 

 Вміння аналізувати взаємодію міжнародного права та міжнародно-

правових систем з правовою системою України на основі усвідомлення 

основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів функціонування 

права; 

 Знання про чинне цивільне та корпоративне  законодавство України, 

міжнародно-правові акти у сфері регулювання відносин за участю юридичних 

осіб, спеціальну наукову літературу, рекомендований перелік якої міститься у 

навчальній програмі, а також судову практику вирішення корпоративних спорів; 

 Вміння вільно оперувати понятійно-категоріальним апаратом у сфері 

приватноправових відносин за участю юридичних осіб, зокрема корпоративних 

відносин, застосовувати набуті знання при проведенні наукових та науково-



практичних досліджень, давати характеристику окремим проблемам 

корпоративного права; 

 Знання на практиці норм права у сфері регулювання приватноправових 

відносин за участю юридичних осіб,  вирішувати практичні завдання та складати 

проекти локальних корпоративних актів, процесуальні документи. 

 Вміння формулювати та аргументувати власні висновки, здійснювати 

аналіз проблем регулювання приватноправових відносин за участю юридичних 

осіб; 

 Вміння готувати проекти позову щодо захисту прав та інтересів та за 

допомогою правових методів розв’язувати корпоративні спори; 

 Знання про предмет, завдання та методологію курсу «Практика 

вирішення корпоративних спорів», його місце в системі навчальних дисциплін; 

 Знання про основні аспекти становлення та розвитку корпоративного 

права України, особливості вирішення корпоративних спорів, їх змісту, правової 

природи;  спеціальні поняття та термінологію; літературні джерела з проблем 

вирішення корпоративних спорів, акти цивільного законодавства, що регулюють 

корпоративні права; 

 Вміння оцінювати та визначати роль і завдання підсудність та 

підвідомчість спору, розмежовувати види спорів, визначати підстави позову і 

давати їм правову характеристику; аналізувати проблемні ситуації, що виникають 

при реалізації корпоративних прав; 

 Вміння виявляти недоліки чинного законодавства України у сфері 

корпоративних відносин, пропонувати шляхи розв’язання наявних в цій сфері 

проблемних питань. Аналізувати і висвітлювати судову практику вирішення 

корпоративних спорів; 

 Вміння брати участь в обговореннях дискусійних питань з навчальної 

дисципліни і обґрунтувати свої висновки та рішення щодо підготовки проектів 

позовів та рішень, пов’язаних з вирішенням корпоративного спору та 

застосування цивільно-правових норм для розв’язання спорів, що виникають у 

сфері корпоративних правовідносин.  

 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 здійсненні і реалізації цивільних  в тому числі 

корпоративних прав. 

 Отримані знання та навички формують у здобувачів освіти 

компетентності, що відповідають сучасним потребам ринку праці, суспільства і 

держави, а саме: 



 Здатність брати продуктивну участь у розробці проектів нормативно-

правових актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, 

прогнозувати результати їх впливу на відповідні суспільні відносини;  

 Здатність визначати актуальну практичну чи наукову проблему, 

планувати і виконувати дослідження на її вирішення, обирати релевантні 

методологію та джерела;  

 Здатність обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти 

опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи. 

 Здатність співвідносити сучасну систему цивілізаційних цінностей з 

правовими цінностями, принципами та професійними етичними стандартами. 

 Здатність проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення 

матеріалів з різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази 

даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, 

використовуючи сучасні методи дослідження; 

 Здатність генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології у 

наданні правничих послуг; 

 Здатність дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і 

обґрунтовувати варіанти їх розв’язання; 

 Здатність оцінювати правову проблему комплексно та пропонувати 

клієнту різні варіанти її вирішення з метою охорони, захисту та відновлення його 

прав, свобод чи інтересів ; 

 Здатність оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і 

виявляти розуміння меж та механізмів їх правового регулювання; 

 Здатність співвідносити сучасну систему цивілізаційних цінностей з 

правовими цінностями, принципами та професійними етичними стандартами; 

 Здатність взаємодіяти з представниками інших професій та брати 

відповідальність за результати своєї професійної діяльності; 

 Здатність розробляти і викладати спеціальні дисципліни у закладах 

освіти, застосовувати сучасні освітні технології та методики; 

 Здатність брати продуктивну участь у розробці проектів нормативно-

правових актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, 

прогнозувати результати їх впливу на відповідні суспільні відносини; 

 Брати продуктивну участь у виконанні теоретичних та 

прикладних досліджень у галузі права; 

 Здатність брати участь у фахових дискусіях із проблем окремих галузей 

права, законотворчості, правозастосування, поважати опонентів і їхню точку 

зору. 



 Спроможність аналітично мислити, приймати обґрунтовані рішення та 

пропонувати шляхи вирішення юридичних проблем в сферах правотворчості, 

тлумачення права та правозастосування. 

Забезпечення досягнення програмних результатів навчання, визначених за 

навчальними дисциплінами вибіркового блоку відбувається завдяки: 

 викладанню навчальних дисциплін вибіркового блоку «Корпоративне 

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

 залученню здобувачів освіти до науково-дослідної діяльності в сфері 

цивільного права; 

 проведенню майстер-класів із запрошенням фахівців-практиків, 

зокрема, суддів, які здійснюють розгляд корпоративних спорів;  

 використанню в освітньому процесі активних та інтерактивних форм 

проведення занять;  

 індивідуальному консультуванню здобувачів вищої освіти та високого 

рівня організації їх самостійної роботи. 


