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Вибірковий блок «Економічне судочинство» освітньої програми 

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

«Право» складається з навчальних дисциплін:  

1) Міжнародний комерційний арбітраж та бізнес-медіація 

Курс передбачає оволодіння ключовими поняттями щодо 

застосування таких процедур альтернативного вирішення 

економічних спорів як медіація та міжнародний комерційний 

арбітраж. Системність викладу матеріалу дозволить 

студентам розібратись в процедурах вирішення спору поза 

межами державної судової системи. Саме це є наразі актуальною 

моделлю розв‘язання (в т.ч.) економічних конфліктів, яка широко 

застосовується у світі. 

2) Процедури банкрутства 

Форми викладання та методи навчання цієї дисципліни спрямовані 

на здійснення дослідження особливостей процедур банкрутства 

та їх змістовного наповнення, аналіз проблем та принципів 

правової регламентації процедур банкрутства. В межах 

навчальної дисципліни вивчаються: правове становище  учасників 

процедур банкрутства; види процедур, що застосовуються у 

провадження у справі про банкрутство; специфіка застосування 

законодавства про банкрутство та основні теоретичні та 

практичні питання, що виникають зв’язку з введенням, 

реалізацією та завершенням процедур банкрутства. Курс 

навчальної дисципліни передбачає набуття студентами знань 

щодо застосування норм законодавства України в сфері 

регламентації процедур банкрутства, навичок роботи з ними,  

вміння віднаходити проблеми правового регулювання, шляхи їх 

вирішення. 

3) Адвокатська та виконавча діяльність в економічному судочинстві 

Навчальна дисципліна формує у студентів здатність до 

входження та опанування незалежних професій адвоката та 

приватного виконавця. Пропонується до вивчення порядок 

виконання рішень судів та органів, які можуть підлягати 

примусовому виконанню. Звертається увага на доступні 



можливості адвоката протистояти свавіллю органів державної 

влади та їх посадових осіб. 

4) Захист прав у ЄСПЛ 

Навчальна дисципліна формує у студентів здатність 

орієнтуватися в положеннях Європейської конвенції з прав 

людини та практиці Європейського суду з прав людини. 

Досягається максимальний рівень підготовки студентів до 

складання Єдиного фахового вступного випробування в частині 

Міжнародного захисту прав людини. 

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 № 1379 від 12.12.2018 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 «Економічне 

судочинство» 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. 


