
Опис  

вибіркового блоку навчальних дисциплін «Комерційне право» 

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

за спеціальністю 081 «Право» 

 

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

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

складається з навчальних дисциплін:  

1) Актуальні проблеми комерційного  права 
Форми викладання та методи навчання цієї дисципліни спрямовані на 

опанування та засвоєння студентами теоретичних знань щодо 

основних актуальних науково-практичних проблем комерційного права 

(страхової діяльності, перестрахової діяльності, правового 

регулювання діяльності у сфері державних закупівель, концесійної 

діяльності, окремих видів спеціального режиму господарювання 

тощо). 
2) Правове забезпечення вирішення економічних спорів 

Курс направлений на з‘ясування основних практичних аспектів, які 

виникають при вирішенні економічних спорів через застосування 

державних (суд) та недержавних (медіація, МКАС, третейські суди) 

інституцій. Здійснюється аналіз найбільш типових помилок, які 

виникають при вирішення економічних спорів. Наводяться механізми 

виправлення таких помилок тощо. 

3) Корпоративне право 

Мета дисципліни опанування студентами теоретичних і практичних 

знань з актуальних проблем корпоративного права: корпоративні 

відносини та їх учасники, правовий статус акціонерів та учасників 

господарських товариств їх права та обов’язки; створення та 

припинення господарського товариства; правовий режим майна; 

корпоративний договір; корпоративне управління та комплаєнс, 

корпоративне структурування бізнесу, угоди M&A та дью-ділідженс 

компанії, корпоративні спори. У навчальній дисципліні розкривається 

сутність корпоративних відносин; визначається поняття та види 

організацій корпоративного типу; досліджуються нормативні вимоги 

щодо їх створення, діяльності та припинення;  правовий режим майна, 

власний капітал, порядок розподілу прибутку та виплати дивідендів; 

особливості корпоративного управління, правовий статус учасників 

господарських товариств, порядок реалізації корпоративних прав та 

корпоративного управління, корпоративне структурування бізнесу, 

угоди M&A та дью-ділідженс компанії, правове регулювання укладання 

та виконання корпоративних договорів та вирішення корпоративних 

спорів. Вивчення дисципліни спрямовано на досягнення студентами 

спеціальних (фахових предметних) компетентностей, які будуть 

застосовуватись під час здійснення ними професійної діяльності в 

сфері корпоративного права та корпоративного управління, зокрема: 



здатність застосовувати принципи верховенства права для 

розв’язання складних задач і проблем, у тому числі, у ситуаціях 

правової невизначеності при вирішення корпоративних спорів, 

здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу 

факти, формувати правові позиції у  корпоративних спорах;  

отримання навичок системного аналізу документів, розуміння їх 

правового характеру і значення, підготовки проектів корпоративних 

та юрисдикційних актів правозастосування. 

4) Захист майнових прав та інтересів суб’єктів підприємництва 

Навчальна дисципліна складається з трьох змістових модулів: Модуль 

1 «Загальні засади захисту майнових прав суб’єктів підприємництва». 

Модуль 2 «Вирішення окремих категорій господарських спорів». 

Модуль 3 «Захист майнових прав та інтересів суб’єктів 

підприємництва в ЄСПЛ та міжнародних інституціях». Навчальна 

дисципліна спрямована на отримання теоретичних і практичних знань 

і навичок щодо оскарження рішень та дій органів державної влади, 

захисту прав суб’єктів економічних відносин, роботи з правовими 

актами та вміння практичного їх застосування, вивчення судової 

практики зі спорів  про захист прав суб’єктів економічних відносин, 

вивчення особливостей захисту майнових прав та інтересів суб’єктів 

підприємництва в ЄСПЛ та міжнародних інституціях. 

5) Правове регулювання ринків капіталу та інвестиційної діяльності 

Навчальна дисципліна складається з трьох змістових модулів: ЗМ 1 -  

Фондове право; ЗМ2 – Інвестиційне право; ЗМ3 – Біржове право. У 

рамках модуля 1 розкривається сутність фондового ринку та його 

місце в складі фінансового ринку, правовий режим цінних паперів, 

правові засади державного регулювання та саморегулювання 

фондового ринку, правовий статус учасників фондового ринку, 

питання безпеки бізнесу в процесі організації та здійснення 

професійної діяльності на фондовому ринку. Модуль 2 спрямований на 

вивчення таких питань як: інвестиції та інвестиційна діяльність; 

інвестиційне право як підгалузь господарського права України та 

міжнародного економічного права; державне регулювання 

інвестиційної діяльності; правове регулювання іноземного 

інвестування; гарантії захисту інвестицій. У рамках модуля 3 

вивчаються правові засади здійснення діяльності з організації торгівлі 

продукцією, фінансовими інструментами і валютними цінностями, 

поняття і система біржового законодавства, поняття, ознаки, види 

та учасники біржових правовідносин, особливості правового статусу 

товарних, аграрних, валютних і криптовалютних бірж, а також 

операторів організованого ринку капіталу, загальні засади здійснення 

електронної біржової торгівлі та біржові угоди. 

6) Суб’єкти комерційних правовідносин 

Форми викладання та методи навчання цієї дисципліни спрямовані на 

опанування студентами: у Модулі 1 «Поняття та види суб’єктів 



комерційних правовідносин» основ правового становища суб’єктів 

комерційних відносин та їх основних організаційно –правових форм та 

видів (підприємств, господарських товариств, виробничих 

кооперативів та господарських об’єднань); Модуль 2 «Створення та 

припинення суб’єктів підприємництва» передбачає вивчення умов 

фактичного виникнення та легітимації суб’єктів комерційної 

діяльності, юридично оформленого процесу припинення їх діяльності; 

Модуль 3 «Особливості банкрутства суб’єктів підприємництва» 

присвячений опануванню студентами специфіки застосування 

законодавства про банкрутство до суб’єктів комерційної діяльності 

та вивчення основних теоретичних та практичних питань, що 

виникають в зв’язку та з приводу неплатоспроможності суб’єктів 

підприємництва. Курс навчальної дисципліни передбачає глибоке 

вивчення студентами теоретичної літератури, чинного 

законодавства України, що унормовує правове становище суб’єктів 

комерційних відносин, проблеми їх утворення та припинення та 

особливості банкрутства названих суб’єктів. 

7) Майнова основа підприємництва 

В рамках дисципліни вивчається майнова основа підприємництва. 

Особлива увага акцентується на правовому режимі майна. Також 

розглядається бухгалтерський облік, фінансова звітність і аудит. 

8) Торгове право 

Форми викладання та методи навчання цієї дисципліни спрямовані на 

проведення правового аналізу теоретичних проблем правового 

регулювання здійснення господарсько-торговельної діяльності в 

Україні та проблем, що виникають на практиці. Ця навчальна 

дисципліна містить два змістових модуля: змістовий модуль 1. 

Актуальні проблеми торгового права; змістовий модуль 2. Правове 

регулювання електронної комерції. В межах навчальної дисципліни 

вивчаються поняття, види та загальні засади здійснення торговельної 

діяльності як виду комерційної діяльності; поняття та види товарів, 

порядок їх сертифікації, вимоги до якості та безпечності товарів; 

проблеми правового становища суб’єктів торговельних відносин; 

проблеми правового забезпечення здійснення роздрібної та оптової 

торгівлі; поняття та загальні засади правового регулювання 

електронної комерції; правовий статус учасників відносин у сфері 

електронної комерції; порядок укладення, виконання та розірвання 

електронних договорів; порядок розрахунків у сфері електронної 

комерції; правовий режим віртуальних активів. 

9) Правове регулювання публічних закупівель 
Форми викладання та методи навчання цієї дисципліни спрямовані на 

вивчення правового регулювання публічних закупівель. В межах 

навчальної дисципліни вивчається: економіко-правова сутність 

публічних закупівель; поняття, принципи  здійснення та ознаки 

публічних закупівель; джерела правового регулювання публічних 



закупівель; державне  регулювання та контроль у сфері публічних 

закупівель; процедури здійснення публічних закупівель; договір про 

закупівлю. 
10) Актуальні проблеми конкурентного права 

Навчальна дисципліна формує у студентів знання щодо особливостей 

правового регулювання конкурентних відносин у сучасних умовах, 

напрямків реформування конкурентного законодавства, проблем у  

забезпеченні економічної конкуренції, способів захисту від 

недобросовісної конкуренції; актуальних питань участі у публічних 

закупівлях, механізму функціонування Антимонопольного комітету 

України сприяє підвищення професійного рівня та 

конкурентоспроможності майбутніх юристів на ринку юридичних 

професій шляхом поглиблення знань у сфері економічної конкуренції. Ця 

навчальна дисципліна формує міждисциплінарні взаємозв’язки із 

іншими дисциплінами, такими як: господарське право, 

адміністративне право, господарське процесуальне право. 

Розвиваються вміння студента готувати проекти документів у сфері 

економічної конкуренції, у т.ч. зі складних питань. Значну увагу 

приділено аналізу судової практики за різними категоріями 

конкурентних спорів. 
11) Оподаткування суб’єктів підприємництва 

У рамках навчальної дисципліни  розкривається сутність податкових 

правовідносин за участі суб’єктів підприємництва; визначається 

поняття та види податків, зборів, які зобов’язані сплачувати 

підприємці; досліджуються нормативні вимоги щодо встановлення 

справляння та скасування податків;  розкривається поняття 

податкового обов’язку та податкового зобов’язання платника 

податку-суб’єкта підприємництва; розглядаються проблемні питання 

справляння ПДВ, податку на прибуток та податку на майно. 

Аналізуються засоби захисту прав платників податків – суб’єктів 

підприємництва, досліджуються правові механізми оскарження 

рішень контролюючих органів та  вивчається практика Верхового 

Суду з вирішення податкових спорів. 
12) Договірне право 

У межах цієї дисципліни висвітлюються проблемні аспекти, що 

виникають у процесі укладення, зміни, розірвання, виконання 

господарських договорів, визнання їх недійсними, визначення форми та 

змісту господарських договорів та актуальні проблеми поняття, 

структури та джерел договірного права. Досліджуються також 

теоретичні та практичні проблеми укладення та виконання договорів 

у корпоративних правовідносинах та інших видів договорів в 

господарських товариствах, зокрема значних правочинів та правочинів 

із заінтересованістю тощо. 
Відповідно до опису освітньої програми «Право» викладання 

зазначених навчальних дисциплін забезпечує досягнення здобувачами освіти 



програмних результатів навчання 3, 4, 7, 8, 10, 14, 17, 18, що визначені 

Стандартом вищої освіти зі спеціальності 081 Право для другого 

(магістерського) рівня вищої освіти, затвердженим Наказом Міністерства 

освіти і науки України №643 від 20.07.2022 року. Викладання зазначених 

навчальних дисциплін зорієнтовано на формування у здобувачів вищої освіти 

теоретичних знань та розвиток практичних фахових навичок у сфері 

комерційного права.   

Результатами поглибленого вивчення здобувачами освіти вибіркового 

блоку навчальних дисциплін мають стати: 

- збір та інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел, включаючи 

наукову та професійну літературу з теорії комерційного права в тому 

числі з проблематики відповідних правових інститутів 

(корпоративного, фондового, інвестиційного, біржового, торгового, 

конкурентного, договірного права тощо), та перевіряти їх на 

достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження; 

- здійснення презентації свого дослідження з тематики комерційного 

права, в тому числі з проблематики відповідних правових інститутів 

(корпоративного, фондового, інвестиційного, біржового, торгового, 

конкурентного, договірного права тощо), застосовуючи першоджерела 

та прийоми правової інтерпретації складних комплексних проблем, що 

постають з цього дослідження з аргументацією висновків; 

- дискутувати зі складних правових проблем, що відповідають тематиці 

комерційного права в тому числі відповідних правових інститутів 

(корпоративного, фондового, інвестиційного, біржового, торгового, 

конкурентного, договірного права тощо), пропонувати і 

обґрунтовувати варіанти їх розв’язання; 

- оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно 

опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення 

наукових досліджень та практичної діяльності з питань порядку 

створення, функціонування та припинення суб’єктів комерційних 

правовідносин; 

- аналізувати взаємодію міжнародного права та міжнародно-правових 

систем з правовою системою України щодо порядку здійснення 

комерційної діяльності на основі усвідомлення основних сучасних 

правових доктрин, цінностей та принципів функціонування права; 

- обґрунтовувати правову позицію з тематики комерційного права, в 

тому числі з проблематики відповідних правових інститутів 

(корпоративного, фондового, інвестиційного, біржового, торгового, 

конкурентного, договірного права тощо) на різних стадіях 

правозастосування; 

- інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі 

правозастосування у сфері комерційного права, в тому числі з 

проблематики відповідних правових інститутів (корпоративного, 

фондового, інвестиційного, біржового, торгового, конкурентного, 

договірного права тощо); 



- визначати актуальну практичну чи наукову проблему з тематики 

комерційного права, в тому числі з проблематики відповідних правових 

інститутів (корпоративного, фондового, інвестиційного, біржового, 

торгового, конкурентного, договірного права тощо), планувати і 

виконувати дослідження на її вирішення, обирати релевантні 

методологію та джерела.  

Досягнення здобувачами освіти цих та інших результатів навчання 

забезпечує дотримання ними у майбутній фаховій діяльності європейських та 

міжнародних стандартів правничої професії при здійсненні науково-

практичної та педагогічної діяльності.    

Отримані знання та навички формують у здобувачів освіти 

компетентності, що відповідають сучасним потребам ринку праці, 

суспільства і держави, а саме: 

- здатність застосовувати принципи верховенства права для розв’язання 

складних задач і проблем з тематики комерційного права, в тому числі 

з проблематики відповідних правових інститутів (корпоративного, 

фондового, інвестиційного, біржового, торгового, конкурентного, 

договірного права тощо), у тому числі, у ситуаціях правової 

невизначеності; 

- здатність аналізувати та оцінювати вплив правової системи 

Європейського Союзу на правову систему України з питань порядку 

здійснення та організації комерційної діяльності; 

- здатність оцінювати взаємодію міжнародного права та міжнародних 

правових систем з правовою системою України з питань порядку 

здійснення та організації комерційної діяльності; 

- здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, давати 

розгорнуту юридичну аргументацію з тематики комерційного права, в 

тому числі з проблематики відповідних правових інститутів 

(корпоративного, фондового, інвестиційного, біржового, торгового, 

конкурентного, договірного права тощо); 

- здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають системного, 

логічного та функціонального тлумачення норм права, що регулюють 

порядок здійснення та організації комерційної діяльності в Україні, а 

також розуміння особливостей практики їх застосування; 

- здатність самостійно готувати проекти локальних актів суб’єктів 

комерційної діяльності, враховуючи вимоги щодо їх законності, 

обґрунтованості та вмотивованості; 

- здатність аналізувати та інтерпретувати результати наукових 

досліджень з тематики комерційного права, в тому числі з 

проблематики відповідних правових інститутів (корпоративного, 

фондового, інвестиційного, біржового, торгового, конкурентного, 

договірного права тощо), враховуючи використання 

міждисциплінарних та порівняльно-правових підходів. 

Забезпечення досягнення програмних результатів навчання, визначених 

за навчальними дисциплінами вибіркового блоку, відбувається завдяки: 



 викладанню навчальних дисциплін кваліфікованими  фахівцями, у 

тому числі у формі авторських курсів; 

 залучення здобувачів освіти до науково-дослідної діяльності у сфері 

комерційного права; 

 проведення гостьових лекцій та майстер-класів з питань з питань 

порядку здійснення комерційної діяльності в Україні, у тому числі суддями, 

провідними фахівцями-практиками та відомими науковцями;  

 широкому застосуванню методу практичного вирішення 

юридичних задач (казусів); 

 використання в освітньому процесі інтерактивних форм проведення 

занять застосовуючи методи проектів, методи колективної генерації ідей та 

ін.;  

 проведення різних видів навчальних ігор, навчальних дискусій; 

 опрацюванню здобувачами вищої освіти значного масиву 

іншомовних джерел, проведенню порівняльно-правових досліджень з 

тематики комерційного права, в тому числі з проблематики відповідних 

правових інститутів (корпоративного, фондового, інвестиційного, біржового, 

торгового, конкурентного, договірного права тощо);  

 індивідуальному консультуванню здобувачів вищої освіти та 

високого рівня організації їх самостійної роботи;   

 отриманню практичного досвіду застосування набутих знань під час 

проходження переддипломної та асистентської практики. 


