КОМЕРЦІЙНЕ ПРАВО
Вивчає правові засади провадження торговельної діяльності та правила
торговельного обслуговування населення на ринку споживчих товарів;
теоретичні та практичні аспекти легітимації торговельної діяльності; засоби
державного регулювання торговельної діяльності; законодавчі вимоги до
застосування реєстраторів розрахункових операцій (програмних пристроїв) в
сфері торгівлі (послуг); правові вимоги щодо реклами та інформації яка вводить
в оману; організаційно-правові засади діяльності у сфері електронної комерції,
порядок вчинення електронних правочинів із застосуванням інформаційнокомунікаційних систем, права і обов’язки учасників відносин у сфері
електронної комерції; правові конструкції договорів, які укладаються суб’єктами
підприємницької діяльності у сфері торгівлі; законодавчі вимоги щодо прав
споживачів та механізмів реалізації їх прав; організаційно-правові вимоги щодо
здійснення перевірок, обстежень, ревізій органами влади; підстави, порядок та
механізми захисту прав споживачів і суб’єктів підприємницької діяльності.
Основна увага у вивченні дисципліни приділяється законодавчим вимогам для
здійснення торговельної діяльності; підставам та порядку отримання дозволів
(погоджень) на провадження торговельної діяльності та розміщення
торговельних об’єктів; правилам та порядку застування реєстраторів
розрахункових операцій у сфері торгівлі тощо.
У результаті опанування дисципліни студенти:
•
здобудуть комплексне розуміння про законодавчі вимоги для здійснення
торговельної діяльності та захисту прав споживачів;
•
зможуть складати звернення (скарги, претензії, заяви) щодо захисту прав
споживачів та суб’єктів підприємницької діяльності;
•
вміти визначати правомірність прийняття суб’єктами державної влади та
місцевого самоврядування приписів та розпоряджень при здійсненні державного
нагляду (контролю) у сфері торгівлі;
•
зможуть використовувати набуті знання в професійній діяльності: в
нормотворчій, правозастосовній, контрольно-наглядовій та інших видах
професійної діяльності;
•
зможуть виокремлювати юридично значущі факти і формувати
обґрунтовані правові висновки, надавати консультації щодо можливих способів
захисту та відновлення порушених прав та інтересів споживачів та суб’єктів
підприємницької діяльності у різних правових ситуаціях;
•
отримають навички в підготовці проектів необхідних актів застосування
права відповідно до правового висновку зробленого у різних правових ситуаціях.
Пререквізити:* «Теорія держави і права», «Адміністративне право і процес»,
«Цивільне право», «Господарське право».

ПОДАТКОВЕ ПРАВО

Вивчає правові засади податкової політики держави та податкової системи;
особливості предмета і методу податкового права; особливості податковоправових норм та податкових правовідносин; правові засади здійснення
податкового контролю й правового статусу органів, що його здійснюють;
процедури реалізації відповідальності за порушення податкового законодавства;
адміністративний та судовий порядок оскарження рішень контролюючих органів
у податковій сфері; правові основи оподаткування фізичних та юридичних осіб,
а також фізичних осіб суб’єктів господарювання; правові основи уникнення
подвійного оподаткування; проблем науки податкового права.
Основна увага при вивчені дисципліни приділяється ознайомленню зі змістом
національного та міжнародного законодавства та рішень Європейського Суду у
сфері встановлення і введення податків і зборів, які входять до податкової
системи держави, їх справлянні та здійсненні контролю за їх справлянням;
аналізу та визначення ефективних способів захисту порушених прав суб’єктів
податкових правовідносин та відновлення правопорядку; набуттю практичних
навичок щодо порядку оскарження бездіяльності, дій та рішень податкових
органів; складанню документів необхідного правового характеру.
У результаті набутих у процесі вивчення навчальної дисципліни знань
студенти здобудуть теоретичні знання та практичні навички щодо:
•
правильного застосування, неухильного дотримання та запобігання
невиконання вимог податкового законодавства;
•
визначення правомірності прийняття суб’єктами державної влади та
місцевого самоврядування нормативно-правових та індивідуальних актів
управління в межах їх компетенції, можливості їх участі у відповідних
правовідносинах;
•
щодо загальнодержавних податків і зборів, які є джерелом формування
місцевого бюджету та унеможливлення надання індивідуальних пільг щодо
місцевих податків і зборів;
•
попередження та усунення наслідків вчинених правопорушень як з боку
податкових органів так і платників податків та можливі шляхи їх запобігання;
•
обрання ефективних способів захисту та відновлення порушених прав;
•
правильного й повного відображення результатів професійної діяльності в
юридичній та іншій документації;
•
участі у комплексному юридичному супроводженні діяльності суб’єктів
фінансових правовідносин.
Пререквізити:*
«Теорія держави і права», «Конституційне право»,
«Адміністративне право і процес», «Цивільне право», «Фінансове право».

АЛЬТЕРНАТИВНІ СПОСОБИ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
Вивчає конфлікт як об’єкт альтернативних способів вирішення спорів; загальну
характеристику альтернативних способів вирішення спорі; медіацію як спосіб
врегулювання конфліктів (спорів); загальну характеристику медіаційної
процедури; професійні компетенції медіатора; нормативно-правове регулювання
медіації; етичні засади та саморозуміння медіатора; особливості медіації в
окремих сферах суспільних відносин; медіацію в окремих сферах юридичної
практики; третейське судочинство (арбітраж) як альтернативний квазісудовий
спосіб вирішення спорів; врегулювання спору за участю судді; комбіновані
способи вирішення спорів
Основна увага у вивченні дисципліни приділяється теорії та практиці правового
регулювання суспільних відносин, що виникають при вирішенні спорів шляхом
медіації, третейського судочинства (арбітражу), врегулюванні спору за участю
судді, а також правовому статусу учасників суб’єктів та учасників цих
правовідносин.
У результаті опанування дисципліни студенти:
•
опановують загальні засади вирішення конфліктів (спорів) за допомогою
альтернативних способів (АВС);
•
з’ясовують сутність конфлікту та його ознаки, основні стратегії поведінки в
конфлікті, способи вирішення конфліктів, основні види АВС;
•
опановують навички щодо тлумачення національних та міжнародних актів
щодо АВС, розмежування різних способів альтернативного вирішення спорів
•
аналізують конфліктні (спірні) ситуації;
•
складають мапу конфлікту (спору), використовують техніки та
інструменти АВС у практичних ситуаціях;
•
набувають навички консультування та використання різних видів АВС в
конкретних спірних правовідносинах.
Пререквізити:* «Теорія держави і права», «Цивільне право», «Цивільне
процесуальне право», «Господарське процесуальне право».

СУДОВЕ ВИРІШЕННЯ ПОДАТКОВИХ СПОРІВ
Вивчає діяльність та повноваження адміністративних судів щодо вирішення
податкових спорів; сутність та причини виникнення податкових спорів, їх види
податкових спорів; теоретичні та практичні аспекти здійснення контролю та
нагляду за платниками податків шляхом здійснення податкових перевірок; види
податкових перевірок та особливості їх проведення; комплекс теоретичних
положень щодо здійснення адміністративного судочинства в Україні, широке
коло нормативного матеріалу що регламентує порядок звернення до суду,
розгляду та вирішення адміністративними судами справ, що пов’язані з
реалізацією права на захист від порушень з боку податкових органів при
здійсненні ними владних управлінських функцій; особливості формулювання
позовних вимог та порядок визначення судового збору при оскарженні дій чи
бездіяльності податкових органів; майновий та немайновий характер
податкового спору; особливості доказування в податкових спорах.
Основна увага у вивченні дисципліни приділяється теорії та практиці правового
регулювання суспільних відносин, правовому статусу суб’єктів правовідносин;
принципам
адміністративного
судочинства;
застосування
заходів
адміністративного примусу, адміністративній відповідальності щодо фізичних і
юридичних осіб; зміст адміністративно-правових норм та відносин,
адміністративний порядок розгляду податкових спорів; структура та
повноваження адміністративних судів, принципи судочинства; теорії та практиці
адміністративного судочинства в Україні, правовому статусу суб’єктів
правовідносин у сфері здійснення адміністративного судочинства в Україні;
принципам, а також змісту правових інститутів адміністративного судочинства;
захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб
у сфері публічно-правових відносин від порушень із боку органів державної
влади, їхніх посадових і службових осіб під час здійснення ними владних
управлінських функцій на основі законодавства.
У результаті опанування дисципліни студенти:
•
здобудуть комплексне розуміння основних понять та категорій щодо
судового вирішення податкових спорів;
•
сформують практичні навички у складенні процесуальних документів;
•
отримають навички в підготовці проектів необхідних актів застосування
права відповідно до правового висновку зробленого у різних правових ситуаціях
з урахуванням особливостей підвідомчості справ адміністративним судам та їх
підсудності.
•
зможуть визначати права та обов’язки учасників адміністративного
судочинства, їх повноваження та компетенцію під час судового розгляду;
•
зможуть здійснювати пошук рішень Верховного Суду та Європейського
суду з прав людини з податкових спорів для обґрунтування правової позиції.
Пререквізити:* «Фінансове право», «Податкове право», «Адміністративний
процес».

ЮРИДИЧНЕ СУПРОВОДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ
Вивчає теорію інвестування; правове регулювання інститутів спільного
інвестування; правовий статус організаторів інвестування» правове регулювання
індивідуального інвестування (зелена енергетика, ОВДП, бонди та синдикування
тощо); ризикове інвестування; правове забезпечення інноваційного
інвестування; відповідальність та іноземні прецеденти в сфері інвестиційної
діяльності; міжнародні механізми захисту інвестицій; оподаткування інвестицій:
національні та міжнародні аспекти.
Основна увага у вивченні дисципліни приділяється формуванню комплексу
теоретичних та практичних знань з питань правової роботи щодо супроводження
інвестиційних проектів.
У результаті опанування дисципліни студенти:
•
вивчають нормативно-правові акти України, що регулюють інвестиційні
відносини, які виникають під час юридичного супроводження інвестиційних
проектів;
•
застосовують чинне інвестиційне законодавство
•
правовими засобами вирішують ситуації, які виникли під час юридичного
супроводження інвестиційних проектів
Пререквізити:* «Теорія держави і права», «Цивільне право», «Господарське
право».

ШКОЛА ПРИКЛАДНОЇ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ (ПРАКТИЧНА
ПІДГОТОВКА)
Складові практичної підготовки в межах «Школи юридичної юриспруденції»:
№1 «Документальне супроводження діяльності юриста» містить у собі
узагальнення теоретичних знань, які студенти здобули на попередніх курсах; №
2. «Медіаційна процедура» містить практичні завдання щодо здійснення
медіаційної процедури; № 3 «Ораторське мистецтво» містить у собі узагальнення
теоретичних знань і навичок з ораторського мистецтва, а також передбачає їх
практичне застосування; № 4. «Англійська мова у юриспруденції»; № 5.
«Методологія правових досліджень» спрямована на набуття знань і навичок
щодо практичного застосування різноманітних методів наукового пізнання під
час підготовки студентами статей та інших результатів власної наукової
діяльності
Основна увага при практичній підготовці в школі прикладної юриспруденції
приділяється практичним аспектам застосування законодавства; здійсненню
документального супроводу в медіації; формуванню у студентів особистого
ораторського стилю шляхом апробації різних прийомів і тактик публічного
виступу; опануванню англійської фахової лексики та граматики; практичному
застосуванню методів наукового пізнання у ході опрацювання джерел права.
У результаті проходження практичної підготовки в межах «Школи
прикладної юриспруденції» у студентів на базі знань, що одержані під час
вивчення теоретичних положень юридичних дисциплін:
•
формуються необхідні для самостійного провадження практичної
юридичної діяльності професійні уміння і навички;
•
формується здатність розв’язувати складні завдання та вирішувати
різноманітні проблеми у сферах правотворчості, правозастосування, проведення
наукових досліджень, здійснення інновацій за наперед невизначених умов і
вимог.
Пререквізити:* «Цивільне право (ІІ)», «Цивільне процесуальне право»,
«Нотаріальний процес», «Правові висновки Верховного Суду».

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА
Практична підготовка студентів, які навчаються за спеціальністю 081 «Право» є
обов'язковим компонентом освітньої програми для здобуття освітнього ступеня
«магістр»
Основна увага при практичній підготовці приділяється оволодінню студентами
професійних навичок та вмінь, а також підбору матеріалів для написання
випускної кваліфікаційної роботи.
У результаті проходження практичної підготовки студенти:
•
оволодіють практичними навичками щодо адаптації теоретичних
положень, методичного інструментарію юриспруденції до умов діяльності
конкретної юридичної особи, зокрема суб’єктів господарювання, державних і
громадських організацій, інших суб’єктів права, а також юрисдикційних органів,
нотаріусів та адвокатів;
•
закріплять практичні навички проведення правового дослідження,
формування його інформаційного та методичного забезпечення, виходячи з
сутності проблем, що вирішуються, та обмежень, пов’язаних з діяльністю
конкретної юридичної особи;
•
здійснять напрацювання фактичного матеріалу для подальшої наукової
роботи (підготовки статей, коментарів щодо матеріалів практики, випускної
кваліфікаційної роботи).

ПІДГОТОВКА ВИПУСКНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ ТА ЗАХИСТ
Основна увага при підготовці випускної кваліфікаційної роботи приділяється
формуванню критичного мислення - системі суджень, що сприяє аналізу
інформації, її власної інтерпретації, обґрунтованості сформульованих висновків;
розвитку розумових навичок, вмінню приймати зважені рішення, аргументувати
свою позицію, мислити цілеспрямовано і можливість адекватно оцінити будьяку ситуацію.
У результаті підготовки випускної кваліфікаційної роботи та захисту
студенти:
•
практично оволодіють основами методології дослідницької діяльності
щодо різних складових об’єктивного права;
•
оволодіють практикою застосування права та правової науки (доктрини
права);
•
навчяться обирати і використовувати належні методи наукового
дослідження;
•
будуть здатні формулювати та обґрунтовувати власні висновки і
пропозиції щодо розвитку різних складових вітчизняної правової системи.

ПІДГОТОВКА ДО ЄДКІ
Єдиний державний кваліфікаційний іспит за спеціальністю 081 «Право» на
другому (магістерському) рівні вищої освіти є обов’язковим компонентом
атестації здобувачів вищої освіти.
Основна увага при підготовці до цього іспиту приділяється засвоєнню
студентами комплексу компетентностей, визначених стандартами вищої освіти
та достатніх для ефективного виконання професійної діяльності за обраною
спеціальністю.
У результаті підготовки до ЄДКІ студенти:
•
поглиблять знання про право, його розуміння, застосування, аналізу і
синтезу правової інформації у сфері конституційного, адміністративного,
цивільного,
цивільного
процесуального,
трудового,
кримінального,
кримінального процесуального права, адміністративного судочинства,
міжнародного публічного права і міжнародного захисту прав людини,
міжнародного кримінального права, включаючи міжнародне співробітництво у
сфері запобігання злочинності, а також загальних етичних вимог правничої
професії.

АДВОКАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Студенти вивчають: предмет адвокатської діяльності як способу мислення і
основ професійної діяльності адвокатів; правову основа діяльності адвокатів;
суб'єктивні і об'єктивні межі правової основи діяльності адвокатів; правила
адвокатської етики; стереотипи в сприйнятті адвокатської діяльності, які
необхідно подолати у відносинах з клієнтом; стратегічні напрямки в організації
та діяльності адвоката; формування правової позиції по справі на підставі
верховенства права: доводи і докази як необхідні її елементи; методи боротьби
зі зловживаннями правами; передумови укладання договору про правову
допомогу; особливості прийняття доручення на ведення справи, яку вже вів
інший адвокат; істотні умови договору про правову допомогу: обсяг завдання
адвоката і межі його повноважень; методи визначення гонорару адвоката;
визначення і узгодження з клієнтом способів досягнення правового результату
(стратегія діяльності адвоката); визначення предмету доказування в справі,
необхідних доказів і способів їх отримання; роботу адвоката з документами;
загальні засади ораторського мистецтва адвоката; процесуальні основи і зміст
виступів адвоката; складання адвокатом процесуальних документів; організацію
роботи в адвокатському об’єднанні або адвокатському бюро; підвищення
кваліфікації адвоката.
Основна увага при вивченні дисципліни приділяється як набуттю глибоких
знань зі способів досягнення правового результату (самозахист прав,
одностороння відмова від договору, адміністративний, судовий та ін);
вирішенню проблемних і конфліктних ситуацій за допомогою медіативних
процедур і методів досягнення компромісних варіантів вирішення спірних
ситуацій (комплексне вирішення проблем клієнта) тощо. Поряд з глибокими
знаннями істотна увага буде приділена виробленню навичок: публічно
виступати, приймати участь в дискусіях з правових питань тощо.
У результаті опанування дисципліни студенти:
•

•

•

зможуть грамотно публічно виступати, а також спілкуватися з клієнтами,
судом і процесуальними супротивниками, включаючи, проведення
консультацій, виступи в судах;
вмітимуть визначати правовий статус клієнта, оптимальні способи
вирішення його проблем, встановлювати розмір завданої йому шкоди, а
також представляти його інтереси в різних установах;
здатні будуть концептуально правильно складати процесуальні документи,
удосконалювати їх, а також грамотно реагувати на документи, складені
процесуальними супротивниками, швидко і якісно ознайомлюватися зі
справами, формувати адвокатські запити

Пререквізити:* «Теорія держави і права», «Адміністративне право і процес»,
«Цивільне право і процес», «Господарське право і процес», «Кримінальне право
і процес», «Адвокатура і Нотаріат».

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК
Студенти вивчають: сутність, предмет та об’єкти бухгалтерського обліку.
Баланс як елемент методу бухгалтерського обліку. Рахунки та подвійний запис
як елементи методу бухгалтерського обліку. Документація, інвентаризація,
оцінка
та калькуляція як елементи методу бухгалтерського обліку.
Бухгалтерський облік основних господарських процесів (постачання,
виробництво, збут). Основи організації бухгалтерського обліку. Облік грошових
коштів. Облік дебіторської заборгованості. Облік запасів. Облік основних
засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів.
Облік зобов’язань. Облік доходів, витрат і фінансових результатів діяльності.
Облік власного капіталу. Фінансова звітність. Експертиза обліку та
оподаткування.
Основна увага при вивченні дисципліни приділяється набуттю глибоких знань
з системи бухгалтерського обліку, фінансової звітності.
У результаті опанування дисципліни студенти:
- оволодіють теоретичними та практичними знаннями щодо ідентифікації
господарських процесів для їх коректного відображення у системі
бухгалтерського обліку;
- складання первинних документів, формування облікових регістрів та
фінансової звітності; інтерпретації облікових даних з метою аналізу стану
підприємства;
- використання бухгалтерських програмних продуктів «BAS Бухгалтерія» та
«M.E.Doc»;
- методичних підходів проведення судової економічної експертизи та вимог
до складання висновків експерта у судових спорах.
Пререквізити:* «Податкове право».

ДІЛОВИЙ ПРОТОКОЛ ТА ЕТИКЕТ
Вивчає дипломатичний та діловий протокол та етикет як засіб реалізації
міжнародної діяльності; норми і традиції дипломатичного протоколу в
діяльності дипломатичних представників; міжнародна ввічливість держав;
протокольні аспекти проведення дипломатичних та ділових заходів; культура
дипломатичного та ділового спілкування; етикет гостинності; діловий імідж;
діловий етикет як засіб організації професійної поведінки; правила поведінки
поза службою; дипломатичний та діловий протокол і національні особливості.
Основна увага у вивченні дисципліни полягає в ознайомленні з основними
поняттями дипломатичного та ділового протоколу, етикету і церемоніалу, а
також сукупністю специфічних норм, правил і умовностей здійснення
дипломатичних взаємодій між офіційними представниками держав і
міжнародних організацій та в міжнародній підприємницькій діяльності.
У результаті опанування дисципліни студенти:
• знатимуть основи соціально-психологічних норм людських відносин;
• знатимуть основи соціально-рольових характеристик особистості;
• вмітимуть використовувати навички міжособистісної взаємодії.
Пререквізити:* «Соціологія економіки та торгівлі», «Організація роботи
соціологічної служби та професійна етика».

ЕЛЕКТРОННЕ ПРАВОСУДДЯ
Вивчає засади та сучасний стан здійснення електронного правосуддя в Україні;
європейські стандарти здійснення електронного правосуддя та використання
елементів електронного правосуддя в судочинстві України.
Основна увага у вивченні дисципліни приділена формуванню у студентів
необхідної системи знань щодо сучасного стану здійснення електронного
правосуддя в Україні, Європейським стандартам здійснення електронного
правосуддя, використанню автоматизованих комп’ютерних систем судами
України, елементам електронного правосуддя, що містяться в процесуальному
законодавстві України та перспективам впровадження електронного правосуддя
в Україні та зарубіжний досвід його застосування.
У результаті опанування дисципліни студенти:
• отримають спеціальні знання з організації роботи пілотного проекту
«Електронний суд»;
• вдосконалять знання про правове забезпечення організації електронного
правосуддя;
• зможуть здійснювати обмін документами в електронній формі між судами,
між судом та учасниками судового процесу;
• зможуть направляти судові рішення та інші процесуальних документи
учасникам судового процесу;
• вчиняти інших процесуальні дії в електронній формі з застосуванням Єдиної
судової інформаційної (автоматизованої) системи; реєструвати офіційні електронні
адреси в Єдиній судовій інформаційній (автоматизованій) системі та здійснювати
зносини в обов’язковому електронному порядку з адвокатами, нотаріусами,
державними органами та органами місцевого самоврядування.
Пререквізити: *Судові та правоохоронні органи України, Кримінальне
процесуальне право, Цивільне процесуальне право.

ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ В
НОТАРІАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Студенти вивчають: види договорів і особливості забезпечення їх виконання;
нотаріальні способи і засоби забезпечення виконання зобов’язання; неустойку і
її допустимі межі застосування; поруку і гарантію як засоби забезпечення
виконання зобов’язання; заставу і особливості застосування закладу; іпотеку як
засіб забезпечення виконання зобов’язання; притримання; завдаток; право
довірчої власності як засіб забезпечення виконання зобов’язання; страхування
відповідальності за договором, особливості перевірки нотаріусом виду
страхування і умов страхування; валютне, мультивалютне та інші застереження
в договорах; системне і комплексне застосування різних видів засобів
забезпечення виконання зобов’язання; способи виходу із зобов’язальних
правовідносин; прийняття нотаріусом вимог кредиторів і їх виконання замість
боржника.
Основна увага при вивченні дисципліни приділяється переформатуванню знань
з цивільного права та отриманню нових знань в контексті їх використання при
укладанні договорів і, зокрема, визначенні зобов’язань, а також забезпеченню їх
виконання. Велику увагу буде приділено аналізу договорів за галузевою
належністю і особливостям забезпечення в них виконання зобов’язань,
специфіці діяльності нотаріусів в контексті забезпечення виконання зобов’язань
тощо.
У результаті опанування дисципліни студенти:
динамічно сприйматимуть і застосовуватимуть всі способи і засоби
забезпечення виконання зобов’язань з урахуванням правового статусу тієї особи,
кому вони надають правовий супровід при укладанні договору, здатні будуть
передбачити як той чи інший спосіб чи засіб слід використовувати при
невиконанні контрагентом взятих на себе зобов’язань тощо;
•
оволодіють навичками сприймати способи і засоби забезпечення
виконання зобов’язань системно і комплексно, вести дискусію на предмет
використання того чи іншого засобу в інтересах свого клієнта тощо;
•
зможуть запропонувати оптимальні способи виходу із складної ситуації
своєму клієнту, вести з цього приводу полеміку з контрагентом, визначати
розмір завданої шкоди, відсотки за користування чужими коштами,
застосовувати індекс інфляції тощо;
•
здатні будуть оперувати засобами забезпечення виконання зобов’язань в
інтересах свого клієнта, складати проекти нотаріально посвідчуваних договорів
з урахуванням його інтересів, а також грамотно реагувати на пропозиції
опонентів, вміти знайти «підводні камені» в проектах договорів, складених
контрагентами;
•
отримають навички зі спілкування з нотаріусами, а також на новому рівні
встановлять їх права та обов’язки, щоб «нівелювати» недоліки в їх роботі в
інтересах свого клієнта тощо.
Пререквізити:* «Цивільне право»; «Сімейне право»; «Земельне право»;
«Житлове право»; «Адвокатура та нотаріат»; «Нотаріальний процес».
•

ЗАХИСТ ПРАВ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СУДІ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Вивчає: Правові засади організації та діяльності Європейського суду з прав
людини. Роль Конвенції з прав людини як підстави для звернення до ЄСПЛ,
умови прийнятності заяви, та процесуальний порядок її розгляду комітетами,
палатами і Великою Палатою. Статус сторін при розгляді заяви, можливості
мати адвоката чи представника та звільнення таких випадках від судових
витрат на правову допомогу. Форма і зміст рішень ЄСПЛ, набрання ними
законної сили та порядок виконання.
Основна увага у вивченні дисципліни приділяється наданню
фундаментальних теоретичних та практичних знань про особливості судового
провадження в Європейському суді з прав людини.
У результаті опанування дисципліни студенти:
- отримають знання норм європейської Конвенції з прав людини як
матеріально-правової основи для звернення до міжнародної судової
установи – Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) і його Регламенту
як сукупності процесуальних норм, що регламентують порядок формування
ЄСПЛ і розгляду заяв громадян і неурядових організацій стосовно
порушення їх прав та міждержавних заяв одної держави проти іншої.
Уміння орієнтуватись у системі норм Європейської Конвенції з прав
людини та протоколами до неї;
- зможуть кваліфікувати підстави для оскарження рішення ЄСПЛ;
- опанують знання щодо порядку виконання рішення ЄСПЛ в випадках,
коли воно ухвалено на користь заявника.
Пререквізити:* «Цивільне процесуальне право», «Кримінальне процесуальне
право».

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Студенти вивчають: Зовнішньоекономічна діяльність та її роль у розвитку
національної економіки. Основні напрями і показники розвитку ЗЕД в Україні.
Система регулювання ЗЕД в Україні. Митно-тарифне регулювання ЗЕД.
Загальнодержавні податки у сфері ЗЕД. Нетарифне регулювання ЗЕД.
Валютне регулювання ЗЕД в Україні. Міжнародні розрахунки і банківське
обслуговування зовнішньоекономічної діяльності. Форми виходу підприємств
на зовнішні ринки. Ціноутворення у ЗЕД підприємства. Структура і зміст
зовнішньоекономічних контрактів. Торговельно-посередницька діяльність на
зовнішньому ринку. Зустрічна торгівля у зовнішньоекономічній діяльності.
Економічний аналіз ЗЕД підприємств. Ризики у ЗЕД та їх страхування.
Транспортне обслуговування ЗЕД.
Основна увага у вивченні дисципліни приділяється наданню
фундаментальних теоретичних та практичних знань про засади здійснення
зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
У результаті опанування дисципліни студенти:
- отримають системні знання з об’єктивних закономірностей, умов, процесів
і специфічних особливостей зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД)
підприємств;
- набудуть навички їх практичного використання.
Пререквізити:* «Комерційне право».

ІЛЛЕГАЛІЗАЦІЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Вивчає: Сутність іллегалізації ЗЕД. Чинники іллегалізації ЗЕД. Офшорні
юрисдикції: поняття та класифікація. Вплив офшорних юрисдикцій на
іллегалізацію ЗЕД. Реєстрація компаній в офшорних зонах. Схеми мінімізації
сплати податків при здійсненні ЗЕД. Запобігання та протидія корупції як
чинника іллегалізації ЗЕД. Національні та міжнародні інституції протидії
іллегалізації ЗЕД. Методичний інструментарій оцінки рівня іллегалізації ЗЕД.
Характеристика схем відпливу фінансових ресурсів за кордон. Протидія
відпливу фінансових ресурсів за кордон. Механізм протидії іллегалізації ЗЕД.
Іллегалізація ЗЕД як загроза економічній безпеці України. Вплив світових
інновацій на процес іллегалізації ЗЕД. Сучасні напрями іллегалізаційних
процесів ЗЕД. Кількісні показники іллегалізації ЗЕД та шляхи їх зменшення.
Вплив глобальної кризи на процес іллегалізації ЗЕД.
Основна увага у вивченні дисципліни приділяється наданню фундаментальних
теоретичних знань про сутність, структуру, основні мотиви та чинники
іллегалізації зовнішньоекономічної діяльності; сутність та ознаки офшорних
юрисдикцій, мотиви використання суб’єктами ЗЕД офшорних зон; сфери
використання офшорних юрисдикцій: торговельна діяльність, володіння
майном, надання гарантій за зобов’язаннями, інвестиційна діяльність, банківська
діяльність, судновласницька діяльність, лізингова діяльність; приховування
інформації про справжніх учасників угоди, зовнішньоторговельні операції з
офшорними юрисдикціями тощо.
У результаті опанування дисципліни студенти:
•
зможуть здійснювати економічний аналіз діяльності підприємства,
установи, організації, надавати рекомендації щодо правового забезпечення
економічних процесів;
•
вмітимуть аналізувати та використовувати аудиторську та бухгалтерську
звітність, документацію;
•
зможуть
здійснювати
кваліфікацію
правопорушень,
визначати
обґрунтованість юридичних стягнень в залежності від виду правопорушень;
•
зможуть формулювати юридичні висновки з питань правового
забезпечення господарської, зокрема, комерційної діяльності;
•
зможуть забезпечувати правопорядок під час легітимації та здійснення
комерційної та інших видів підприємницької діяльності;
•
здобудуть комплексне розуміння про забезпечення правового режиму
зовнішньоекономічної діяльності;
•
зможуть здійснювати заходи щодо забезпечення правового режиму
зовнішньоекономічної діяльності.
Пререквізити:* Зовнішньоекономічна діяльність, митне регулювання ЗЕД,
організація зовнішньоторговельних операцій, управління міжнародною
конкурентоспроможністю підприємства; господарське право.

КОНКУРЕНТНЕ ПРАВО

Вивчає: Поняття конкурентного права. Предмет конкурентного права.
Особливості конкурентних правовідносин. Метод конкурентного права. Правове
регулювання забезпечення якості конкуренції та існування конкурентного
середовища. Нормативне та організаційне регулювання економічної
конкуренції в Україні. Поняття, зміст та напрями конкурентної політики
держави. Система державних органів, що здійснюють державну політику в
сфері захисту економічної конкуренції. Процесуальні засади діяльності
антимонопольних органів. Адвокатування конкуренції. Припинення порушень
законодавства про захист економічної конкуренції. Правові засади контролю
за економічною концентрацією суб’єктів господарювання в Україні. Правове
регулювання діяльності природних і державних монополій. Державний
контроль і нагляд у сфері публічних закупівль. Моніторинг і контроль
державної допомоги суб’єктам господарювання. Антимонопольний
комплаєнс.
Основна увага у вивченні дисципліни приділяється теорії та практиці
правового регулювання конкурентної діяльності суб’єктів господарювання, а
також державному регулюванню економічної конкуренції в особі
Антимонопольного комітету.
У результаті опанування дисципліни студенти:
• будуть знати правові засади діяльності Антимонопольного комітету
України;
• особливості виявлення і припинення правопорушень у сфері захисту
економічної конкуренції;
• правовий режим діяльності монопольних суб’єктів та особливості
правового становища суб’єктів природних монополій
• навчаться здійснювати правову кваліфікацію відносин, що можуть
виникати в конкурентних правовідносинах;
• осолодіють навичками визначати дії (бездіяльність), що порушують права
суб’єктів господарювання на чесну та добросовісну конкуренцію та
обирати ефективні способи захисту та відновлення порушених прав.
Пререквізити:* «Адміністративне право».

КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО
Вивчає правовий статус корпорацій як суб’єктів правовідносин та правові
засади регулювання корпоративних відносин за участю фізичних та юридичних
осіб, держави та територіальних громад; порядок створення корпорацій
засновниками (фізичними та юридичними особами), державної реєстрації
корпорацій, порядок прийняття та зміст установчих документів корпорацій та
інших локальних нормативно-правових актів; правові засади корпоративного
управління корпораціями різних організаційно-правових форм та сфер
діяльності; правовий статус органів управління корпорацій та порядок їх
формування, а також порядок здійснення контролю за їх діяльністю; підстави
набуття та припинення корпоративних прав фізичними та юридичними осіб за
різними правовими підставами; правові засади захисту прав та законних
інтересів учасників корпоративних відносин в судовому та позасудовому
порядку, а також застосування інших процедур з метою по попередження та
мінімізації корпоративних конфліктів або корпоративних спорів; порядок
укладання та зміст договорів спрямованих на реалізацію належних фізичним та
юридичним особам
корпоративних прав та договірного врегулювання
корпоративних відносин.
Основна увага у вивченні дисципліни приділяється теорії та практиці правового
регулювання діяльності корпорацій різних організаційно-правових форм,
порядком здійснення корпоративного управління корпораціями з різними
моделями корпоративного управління тощо.
У результаті опанування дисципліни студенти:
• здобудуть комплексне розуміння сутності правового регулювання
корпоративних відносин за участю фізичних та юридичних осіб, інших
учасників правовідносин та порядку корпоративного управління
господарськими організаціями корпоративного типу;
• зможуть забезпечувати реалізацію суб’єктивних корпоративних прав та
інтересів фізичними та юридичними особами, іншими учасниками
корпоративних відносин;
• зможуть не допускати порушень прав та охоронюваних законом інтересів
учасників (акціонерів) корпорацій, здійснювати заходи щодо попередження
порушень майнових та немайнових прав суб’єктів корпоративних
правовідносин;
• отримають навички в підготовці проектів актів застосування права, в тому
числі судових рішень з метою захисту прав та законних інтересів суб’єктів
корпоративного права.
Пререквізити:* «Теорія держави і права», «Конституційне право»,
«Цивільне право», «Адміністративне право і процес», «Кримінальне право»,
«Фінансове право», «Господарське право».

МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Вивчає основні положення та методи аналізу процесу та системи управління
зовнішньоекономічною діяльністю.
Основна увага у вивченні дисципліни приділяється теоретичним, методичним
та практичним аспектам в області форм організації управління
зовнішньоекономічною діяльністю, механізмам реалізації функцій аналізу,
обліку, планування, прогнозування та контролю при здійсненні підприємством
зовнішньоекономічної діяльності.
У результаті опанування дисципліни студенти:
• здобудуть комплексне розуміння процесу управління менеджментом
зовнішньоекономічної діяльності підприємства;
• набудуть практичних навичок з обґрунтування, прийняття, та реалізації
управлінських рішень в сфері
управління зовнішньоекономічною
діяльністю підприємства;
• оволодіють знаннями в області форм організації управління
зовнішньоекономічною діяльністю;
• дізнаються специфіку реалізації функцій управління в менеджменті ЗЕД,
діагностування та регулювання ЗЕД, обґрунтування управлінських рішень;
• зможуть вільно обирати стратегії ЗЕД підприємства;
• будуть здатні визначати планові показники на основі їх моделювання,
нормування та прогнозування;
• зможуть обирати необхідні стандарти залежно від специфіки
ЗЕД підприємства, процедуру сертифікації;
• зможуть формувати та аналізувати бізнес-процеси товарного забезпечення
зовнішнього товарообігу.
Пререквізити:* «Менеджмент» рівня освітнього ступеню «бакалавр»

МІЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ АРБІТРАЖ
Вивчає поняття та правову природу міжнародного комерційного арбітражу;
джерела міжнародного комерційного арбітражу»; поняття та зміст арбітражної
угоди; правовий статус арбітрів і формування складу арбітражного суду; порядок
розгляду спорів у міжнародному комерційному арбітражному суді; правову
природу міжнародного комерційного арбітражного рішення; порядок
оспорювання, визнання і виконання міжнародних комерційних арбітражних
рішень; засади застосування забезпечувальних заходів у міжнародному
комерційному арбітражі; міжнародний комерційний арбітраж в Україні;
міжнародний комерційний арбітраж за кордоном; порядок арбітражного
розгляду інвестиційних спорів.
Основна увага у вивченні дисципліни приділяється формуванню комплексу
теоретичних та практичних знань з питань порядку вирішення спорів в сфері
бізнесу шляхом міжнародного комерційного арбітражу.
У результаті опанування дисципліни студенти:
• здобудуть комплексне розуміння про поняття та правову природу
міжнародного комерційного арбітражу; джерела міжнародного комерційного
арбітражу; поняття та зміст арбітражної угоди; правовий статус арбітрів та
формування складу арбітражного суду;
• з’ясують порядок розгляду спорів в міжнародному комерційному
арбітражному суді;
• опанують знаннями щодо правової природи міжнародного комерційного
арбітражного рішення та правових підстав для оспорювання, визнання та
виконання рішень міжнародних комерційних арбітражних судів;
• оволодіють знаннями щодо порядку арбітражного розгляду інвестиційних
спорів;
• аналізуватимуть та зможуть тлумачити законодавство України та міжнародні
норми міжнародних договорів про міжнародний комерційний арбітраж;
• зможуть характеризувати особливості діяльності різних видів міжнародного
комерційного арбітражу;
• навчяться користуватися спеціальною правовою термінологією пов’язаною з
міжнародним комерційним арбітражем для обґрунтованої оцінки наслідків
врегулювання спору арбітражем;
• зможуть застосовувати одержані знання на практиці при вирішенні
ситуативних завдань.
Пререквізити:* «Господарське процесуальне право», «Міжнародне приватне
право».

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ
Вивчає:
Загальні
положення
міжнародно-правового
регулювання
інтелектуальної власності. Міжнародне співробітництво в сфері правової
охорони інтелектуальної власності. Джерела міжнародно-правового
регулювання інтелектуальної власності. Міжнародно-правова охорона
авторських та суміжних прав. Міжнародно-правова охорона об’єктів
промислової власності. Системи міжнародного патентування. Передача
виключних прав та захист інтелектуальної власності.
Основна увага у вивченні дисципліни приділяється вивченню студентами
таких ключових питань, як правова охорона інтелектуальної власності як на
національному так і на міжнародно-правовому рівнях.
У результаті опанування дисципліни студенти:
• сформують комплексну систему знань у сфері міжнародно-правового
регулювання інтелектуальної власності
• розвинуть здатність характеризувати договірний та інституційний
механізми міжнародно-правової охорони інтелектуальної власності;
• засвоять порядок міжнародно-правової охорони окремих об’єктів
інтелектуальної власності;
• опанують навички практичного застосування знань, отриманих в ході
вивчення дисципліни та навички самостійного розв’язання проблем,
пов’язаних з реалізацією міжнародних норм та застосуванням
національного законодавства у сфері інтелектуальної власності, для
успішної інтеграції національної економіки у світовий економічний
простір;
• вивчать способи врегулювання міжнародних спорів, пов’язаних з правами
інтелектуальної власності.
Пререквізити:* «Цивільне право».

НОРМОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
Вивчає: Загальну характеристику нормотворчої діяльності. Нормативноправовий акт як основна форма (джерело) права в Україні. Нормативнодоговірна правотворчість. Нормотворча техніка. Правотворчі помилки.
Експертиза проектів нормативно-правових актів. Адаптація законодавства
України до законодавства Європейського Союзу. Підзаконна нормотворчість
органів державної влади. Локальна нормотворчість як особливий вид
підзаконної нормотворчості.
Основна увага у вивченні дисципліни приділяється вивченню студентами
етапів нормотворчої діяльності, основних прийомів, методів та процедур
нормотворчої техніки.
У результаті опанування дисципліни студенти:
• оволодіють теоретичними знаннями про нормотворчість, як окремий вид
юридичної діяльності, з урахуванням попередньо набутих знань з теорії
держави і права;
• отримають практичні навички розробки проектів різних видів нормативноправових актів;
• здобудуть знання основ теорії нормотворчої діяльності, особливостей
різних видів нормотворчої діяльності в Україні, основних прийомів,
методів та процедур нормотворчої техніки; змісту основних нормативноправових актів, якими здійснюється правове регулювання нормотворчості
в Україні;
• зможуть самостійно працювати з правовою та науково-методичною
літературою, нормативно-правовими актами, що здійснюють правове
регулювання нормотворчої діяльності;
• використовуватимуть основні правила нормотворчої техніки при
складанні проектів нормативно-правових актів та узгодженні їх з чинними
нормативно-правовими актами;
• зможуть уникати правотворчих помилок у текстах нормативно-правових
актів.
Пререквізити:* «Конституційне право», «Цивільне право».

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ
Вивчає: Зовнішньоторговельні операції купівлі-продажу товарів.
Встановлення цін у зовнішньоторговельних контрактах як фактор підвищення
економічної ефективності зовнішньоторговельних операцій. Валютнофінансові умови зовнішньоторговельних операцій. Організація і проведення
зовнішньоторговельних переговорів. Зустрічна торгівля як особливий вид
зовнішньоторговельних
операцій.
Посередницька
ланка
у
зовнішньоторговельних операціях. Зміст та особливості підготовки і реалізації
договору консигнації. Організація і техніка операцій на міжнародних
товарних біржах. Міжнародні торги як особливий вид зовнішньоторговельних
операцій. Організація міжнародних товарних аукціонів. Укладання експортноімпортних контрактів на поставку машин і устаткування. Особливості
організації зовнішньоторговельних операцій з сировиною. Операції з торгівлі
ліцензіями й інші комерційні форми передачі технологій. Інжинірингові
послуги як об’єкт зовнішньоторговельних операцій. Організація операцій з
міжнародного співробітництва щодо будівництва промислових об’єктів.
Організація міжнародної торгівлі товарами подвійного використання. Лізинг
у зовнішньоторговельних операціях. Операції з міжнародного туризму.
Транспортне забезпечення зовнішньоторговельних операцій. Класифікація
супровідних документів по зовнішньоторговельних операціях. Документарне
оформлення експорту товарів до країн Європи.
Основна увага у вивченні дисципліни приділяється формуванню цілісної уяви
про специфіку здійснення зовнішньоторговельних операцій.
У результаті опанування дисципліни студенти:
• засвоять категоріальний апарат, що використовується при укладанні та
реалізації зовнішньоторговельних контрактів;
• здобудуть
знання
особливостей
організації
та
здійснення
зовнішньоторговельних операцій, у тому числі на поставку сировинної
продукції, машин та устаткування, здійснення торгівлі ліцензіями,
товарами подвійного використання, інжиніринговими, консалтинговими,
туристичними послугами;
• оволодіють уміннями працювати із зовнішньоторговельними контрактами та
супровідною документацією;
• набудуть практичних навичок розрахунку показників динаміки,
результативності та ефективності зовнішньоторговельних операцій;
• засвоять методичні підходи проведення порівняльного аналізу загроз та
переваг для вітчизняних підприємств при виході на світові ринки товарів і
послуг;
• здобудуть підґрунтя для використання здобутих теоретичних знань у
практичній діяльності.
Пререквізити:* «Транснаціональне торгове право (Lex mercatoria)».

ПРАВО МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ
Вивчає: Право міжнародних договорів: загальна характеристика галузі.
Кодифікація права міжнародних договорів. Суб’єкти права міжнародних
договорів. Організаційні форми підготовки договорів. Укладення договору.
Згода на обов’язковість договору. Конституційно-правове регулювання процесу
укладення міжнародних договорів. Форма міжнародних договорів. Тлумачення
договорів. Виконання міжнародних договорів. Застосування міжнародних
договорів. Поправки та зміни в міжнародних договорах. Недійсність договору
та
його
дійсність. Припинення
і
призупинення
дії
договорів.
Правонаступництво держав у відношенні договорів. Питання відповідальності
в праві договорів. Договірний правопорядок в окремих галузях та інститутах
міжнародного публічного права.
Основна увага у вивченні дисципліни приділяється вивченню студентами
таких ключових питань, як порядок та особливості міжнародної договірної
роботи.
У результаті опанування дисципліни студенти:
- оволодіють глибокими вузькоспеціалізованими знаннями з права
міжнародних договорів, насамперед, положень Віденської конвенції про
право міжнародних договорів 1969 року;
- здобудуть досконалі знання законодавства України про міжнародні
договори;
- зможуть знаходити потрібні міжнародні договори та встановлювати
юридичний статус міжнародного документа за формальними ознаками;
- навчаться передбачати широкі загальносуспільні наслідки укладання
міжнародного договору та визначати політичні, дипломатичні, іміджеві,
суспільні, економічні й інші ризики, пов’язані з розробкою й укладанням
міжнародних договорів,
- зможуть взаємодіяти з фахівцями відповідних галузей при підборі засобів
мінімізації таких ризиків;
- оволодіють уміннями складати проекти міжнародного договору та
пов’язаної документації (закону про ратифікацію, пояснювальних записок
тощо);
- зможуть формулювати результати юридичного аналізу питання у вигляді
юридичних висновків, довідок, відповідей, звітів й інших документів з
правильним оформленням посилань на норми міжнародного та
національного (українського та закордонного) права.
Пререквізити:* «Конституційне право», «Міжнародне публічне право».

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ БЕЗПЕКИ
Вивчає поняття та система корпоративної безпеки; ризики корпоративної
безпеки; структура корпоративного управління; офшорні юрисдикції в структурі
корпоративного управління; трасти в структурі корпоративного управління;
положення про корпоративного секретаря в структурі корпоративного
управління; положення про наглядову раду в структурі корпоративного
управління; положення про ревізійну комісію (ревізора) в структурі
корпоративного управління; механізм контролю акціонерами діяльності
підприємства; корпоративні конфлікти та спори між акціонерами.
Основна увага у вивченні дисципліни приділяється вивченню студентами таких
ключових питань, як зловживання корпоративними правами; акціонерні угоди;
недружнє поглинання суб’єктів господарювання; правові інструменти протидії
рейдерству; положення про юридичну службу на підприємстві; порядок
організації роботи служби безпеки на підприємстві; правову протидію
корпоративному шахрайству на підприємстві; корпоративне розслідування;
кадрову безпеку на підприємстві; промислове шпигунство та комерційну
розвідку; правове регулювання обігу та збереження інформації з обмеженим
доступом; правовий захист від недобросовісної конкуренції; відшкодування
шкоди
завданої
діловій
репутації;
антикорупційний
комплаєнс;
антимонопольний комплаєнс; правові умови протидії відмиванню грошей і
фінансуванню тероризму; санкційний комплаєнс; контроль за дотриманням
законодавства про захист персональних даних.
У результаті опанування дисципліни студенти:
•
здобудуть комплексні знання щодо системи корпоративної безпеки
суб’єктів господарювання;
•
навчаться ідентифікувати та попереджувати реальні ризики корпоративної
безпеки суб’єктів господарювання;
•
зможуть розробляти стратегію забезпечення корпоративної безпеки
бізнесу;
•
навчать стратегічно та тактично мислити під час управління бізнесом або
забезпеченням його правової безпеки;
•
зможуть самостійно здійснювати правовий консалтинг щодо
корпоративного управління в компаніях;
•
вмітимуть визначати правомірність прийняття суб’єктами державної влади
та місцевого самоврядування приписів та розпоряджень при здійсненні
державного нагляду (контролю);
•
зможуть використовувати набуті знання в професійній діяльності: в
нормотворчій, правозастосовній, контрольно-наглядовій та інших видах
професійної діяльності.
Пререквізити:* «Теорія держави і права», «Цивільне право», «Господарське
право», «Кримінальне право», «Кримінальне процесуальне право».

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКРУТСТВА
Вивчає основні категорії права неспроможності (банкрутства); правовий статус
учасників справи про банкрутство (неплатоспроможність): боржника,
кредиторів, представницьких органів кредиторів; роль господарського суду у
справі про банкрутство (неплатоспроможність); арбітражне управління
боржником; правові та організаційні засади діяльності арбітражного керуючого;
заходи щодо запобігання банкрутству боржника, положення про досудову
санацію; підстави і порядок відкриття провадження у справі про банкрутство
юридичної особи; судові процедури, що застосовуються до боржника-юридичної
особи; трансформація судових процедур у справі про банкрутство; відновлення
платоспроможності боржника; особливості реалізації майна у справі про
банкрутство; підстави і порядок відкриття провадження у справі про
неплатоспроможність фізичної особи; судові процедури, що застосовуються до
боржника-фізичної особи; банкрутства окремих категорій суб’єктів
підприємницької діяльності; загальна характеристика права неспроможності
зарубіжних країн.
Основна увага у вивченні дисципліни приділяється законодавчим положенням,
які визначають порядок розгляду справ про банкрутство (неплатоспроможність);
набуттю статуса боржника, його правосуб’єктності у провадженні у справі про
банкрутство (неплатоспроможність); правовому статусу інших учасників;
порядку відкриття провадження у справі про банкрутство; введенню і
застосуванню судових процедур тощо.
У результаті опанування дисципліни студенти:
•
здобудуть комплексне розуміння про законодавчі положення про справи
про банкрутство і неплатоспроможність;
•
вмітимуть визначати наявність підстав для відкриття провадження у справі
про банкрутство (неплатоспроможність);
•
зможуть складати основні процесуальні документи у справі про
банкрутство (неплатоспроможність);
•
вмітимуть визначати правомірність: відкриття провадження у справі про
банкрутство (неплатоспроможність), заявлення вимог кредиторів, призначення
та відсторонення арбітражного керуючого; реалізації майна боржника, закриття
провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність);
•
здійснювати детальний правовий аналіз правовідносин, які виникають
щодо відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом
(незалежно від стадії провадження у справі);
•
зможуть виокремлювати юридично значущі факти і формувати
обґрунтовані правові висновки, надавати консультації щодо можливих способів
захисту та відновлення порушених прав у справах про банкрутство
(неплатоспроможність) у різних правових ситуаціях.
Пререквізити:* «Цивільне право», «Господарське право», «Господарське
процесуальне право».

ПРАВОВІ ВИСНОВКИ ВЕРХОВНОГО СУДУ
Вивчає проблемні питання юрисдикції: практика Великої Палати Верховного
Суду; правові висновки Касаційного цивільного суду Верховного Суду щодо
ефективного та належного способу захисту; правові висновки Касаційного
цивільного суду Верховного Суду у справах, що виникають із сімейних
правовідносин; правові висновки Касаційного цивільного суду Верховного Суду
у справах, що виникають із спадкових відносин; правові висновки Касаційного
цивільного суду Верховного Суду у справах, що виникають із трудових
відносин; правові висновки Касаційного цивільного суду Верховного Суду та
Касаційного господарського суду Верховного Суду у справах, що виникають із
земельних відносин; правові висновки Касаційного цивільного суду Верховного
Суду у справах щодо надання дозволу на виконання рішень міжнародних
комерційних арбітражних судів та їх оспорювання.
Основна увага у вивченні дисципліни приділяється аналізу правових висновків
Верховного Суду з різних категорій цивільних справ та їх практичному
застосуванню.
У результаті опанування дисципліни студенти:
•
сформують професійні знання, навички, вміння тлумачення та
застосування правових висновків Верховного Суду з метою правильного
застосування їх положень.
Пререквізити:* «Цивільне право», «Цивільне процесуальне право».

ПРАВОВІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
Вивчає: Теоретичні засади загальнообов’язкового державного соціального
страхування. Соціальне страхування як інститут права і законодавства.
Суб’єкти та об’єкти соціального страхування. Правовідносини соціального
страхування. Кошти загальнообов'язкового державного соціального
страхування
та порядок
їх використання.
Теоретичні
основи
загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, страхування на
випадок безробіття, страхування від нещасного випадку на виробництві,
страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності як різновиди
соціального страхування. Сутність, завдання і форми медичного страхування
та перспективи його розвитку. Види соціальних виплат та послуг, що
надаються у системі соціального страхування. Нагляд і контроль у системі
соціального страхування. Відповідальність за порушення законодавства про
соціальне страхування.
Основна увага у вивченні дисципліни приділяється грунтовному вивченню
теоретичних та практичних засад загальнообов’язкового державного
соціального страхування.
У результаті опанування дисципліни студенти:
-знатимуть правове забезпечення та основи законодавства про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування; завдання і функції
органів сфери соціального страхування; Закони України про види соціального
страхування; стан соціального страхування в Україні та основні напрями
реформування системи соціального забезпечення населення в Україні;
механізм реалізації людиною конституційного права на конкретний вид
соціального страхування; систему персоніфікації обліку страхових коштів з
окремих видів соціального страхування та порядок їх використання; види
соціальних виплат і послуг в системі загальнообов’язкового державного
соціального страхування населення.
- оволодіють вміннями аналізувати, тлумачити та застосовувати законодавство
про соціальне страхування; дати кваліфіковану консультацію з питань
реалізації людиною конкретного права на соціальне страхування; самостійно
поповнювати, систематизувати й застосовувати знання у сфері соціального
страхування населення правовими засобами; орієнтуватися у чинному
соціально-страховому законодавстві та вміти правильно застосовувати чинне
законодавство на практиці.
Пререквізити:* «Цивільне право», «Адміністративне право», «Конституційне
право».

СВІТОВИЙ РИНОК ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ
Вивчає: Предмет, зміст і завдання дисципліни. Конкуренція на світовому ринку
та монополізація. Кон’юнктура та ціноутворення на світовому ринку. Товарна
структура світового ринку. Міжнародні товарні номенклатури. Інфраструктура
та інституціональне середовище світового ринку. Світовий ринок паливноенергетичних товарів. Світовий ринок руд і металів. Світовий ринок хімічних
товарів. Світовий ринок лісових товарів. Світовий ринок машин і обладнання.
Світовий ринок побутової електротехніки тривалого користування. Світовий
ринок товарів легкої промисловості. Світовий ринок продовольчих товарів.
Світовий ринок послуг. Світовий ринок транспортно-логістичних послуг.
Світовий ринок рекреаційно-туристичних послуг. Світовий ринок інформаційнокомунікаційних послуг.
Основна увага у вивченні дисципліни приділяється формуванню у студентів
комплексу знань щодо теоретичних і практичних засад функціонування
світового ринку товарів і послуг в умовах інтенсифікації глобалізаційних
процесів а також вмінь і навичок щодо аналізу та прогнозування тенденцій його
розвитку.
У результаті опанування дисципліни студенти:
• оволодіють знаннями щодо кон’юнктура, ціноутворення, товарної
структури світового ринку тощо;
• зможуть здійснювати аналіз та прогнозування тенденцій розвитку світового
ринку товарів і послуг.
Пререквізити:* «Транснаціональне торгове право (Lex mercatoria)».

СТРАХОВІ ПОСЛУГИ
Вивчає: Страхові послуги та особливості їх реалізації. Укладання та ведення
страхової угоди. Програми страхування життя та пенсій. Страхування від
нещасних випадків. Програми медичного страхування. Страхові послуги
юридичним та фізичним особам зі страхування майна та відповідальності.
Транспортне страхування: послуги страховиків та їх партнерів.
Основна увага у вивченні дисципліни приділяється формуванню знань з
комплексу теоретичний й практичних питань щодо різноманітних страхових
послуг, що надають вітчизняні страховики в умовах конкурентного середовища.
У результаті опанування дисципліни студенти:
- оволодіють знаннями з комплексу теоретичний й практичних питань щодо
різноманітних страхових послуг, що надають вітчизняні страховики в
умовах конкурентного середовища;
- опанують творче мислення, самостійність при аналізі інформації з різних
джерел щодо страхових послуг;
- зможуть узагальнювати отриманні знання щодо страхових послуг та
формулювати власні висновки.
Пререквізити:* «Цивільне право».

ТЛУМАЧЕННЯ АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
ПРО ОПОДАТКУВАННЯ
Вивчає поняття, суть і зміст нормативно-правових актів у сфері оподаткування.
Основна увага у вивченні дисципліни приділяється нормативним та
індивідуальних правовим актам, що поширюються податкові відносини, а також
розв’язанню колізій правових актів про оподаткування з урахуванням судової
практики.
У результаті опанування дисципліни студенти:
• здобудуть знання щодо податкових правовідносин, податкового
законодавства на базі правового аналізу його норм;
• зможуть визначати правозастосовні проблеми сучасного законодавства
про оподаткування України як об’єкта тлумачення, а також деякі питання
адаптації вітчизняних актів про оподаткування до законодавства ЄС;
• отримають знання щодо суб’єктів та видів тлумачення актів законодавства
про оподаткування;
• розумітимуть значення рішень Конституційного Суду України, актів
тлумачення Кабінету Міністрів України, податкових роз’яснень та
консультацій;
• отримають навички щодо використання судової практики для формування
єдиних підходів до тлумачення податкового законодавства та вирішення
колізій правових актів про оподаткування;
• зможуть застосувати до податкових правовідносин принцип верховенства
права та конституційні принципи;
• розвинуть навички роботи з нормативним матеріалом та текстуального
опрацювання актів законодавства про оподаткування.
Пререквізити:* «Тлумачення правових актів», «Адміністративне право і
процес», «Цивільне право», «Фінансове право»

ТЛУМАЧЕННЯ ПРАВОВИХ АКТІВ
Вивчає зміст та суть нормативно-правових актів, поняття загальної та
спеціальної норми, аналогії закону, колізії та правовому врегулюванню
законодавства. для чіткого та результативного їх правозастосування
Основна увага у вивченні дисципліни приділяється видам і способам
тлумачення норм права, а також їх правозастосуванню у конкретних ситуаціях.
У результаті опанування дисципліни студенти:
• Розумітимуть загальні закономірності щодо необхідності та доцільності
здійснення тлумачення правових актів;
• Здобудуть теоретичні знання щодо об’єкту (положення законів,
підзаконних актів) та предмету (воля законодавця) тлумачення права;
• Зможуть визначати коло суб’єктів, критерії, види та способи тлумачення
норм права;
• Розумітимуть юридичну силу нормативно-правового акту в залежності від
суб’єкту його тлумачення;
• Здатні виокремлювати ознаки та характеризувати структуру актів
офіційного тлумачення права;
• Зможуть навести класифікацію актів офіційного тлумачення права,
розкрити їх особливості та виявити прогалини у законодавстві;
• Здатні розв’язати проблему щодо сутності спеціальних правових норм,
критеріїв їх на загальні та спеціальні, а також нормативних положень, до
яких відсилає застереження «якщо інше не встановлено законом»;
• Отримають навички щодо використання судової практики для формування
єдиних підходів до тлумачення законодавства та вирішення колізій
правових актів.
Пререквізити:* «Теорія держави і права», «Адміністративне право і процес»,
«Цивільне право», «Кримінальне право», «Господарське право»

ТОРГОВЕЛЬНІ ПЕРЕГОВОРИ І КОМЕРЦІЙНА ДИПЛОМАТІЯ
Вивчає особливості, закономірності та умови розвитку міжнародної сфери
торгової політики і комерційної дипломатії, системного формування практичних
навичок їх використання в умовах економічної глобалізації; середовище
розвитку та потенціал комерційної дипломатії з урахуванням різноспрямованих
факторів дії та прояву зовнішньої політики, динаміки торговельно-економічних
відносин, інвестиційної діяльності та бізнес активності; спрямованість розвитку
та урізноманітнення формату ділового партнерства з урахуванням потенціалу
представлення та захисту національних інтересів країни та її експортерів на
світових ринках.
Основна увага у вивченні дисципліни присвячена: теоретичним засадам
комерційної дипломатії, позиціонуванню її на макро- і мікрорівнях, місця в
системі економічної дипломатії; ґенезі дипломатії у торговельно-економічних
відносинах; аналізу внутрішніх і зовнішніх умов розвитку комерційної
дипломатії та її інституційного забезпечення; інтернаціоналізації моделей
комерційної дипломатії; особливостям функціонування комерційної дипломатія в
глобалізаційному просторі; методам захисту національних і торгових інтересів
за кордоном і дипломатичного сприяння національним експортерам; механізмам
здійснення торговельних переговорів; виявленню причин міжнародних
торговельних суперечок і можливостей дипломатії у їх розв’язанні; значимості
розвитку аналітичного контенту дипломатичного представництва та
інформаційної розвідки; визначенню прогресивних напрямів розвитку
комерційної дипломатії.
У результаті опанування дисципліни студенти:
• застосовуватимуть системний підхід до розуміння комерційної дипломатії в
контексті розвитку міжнародної економіки, міжнародної торгівлі,
міжнародного бізнесу, міжнародного права;
• розумітимуть основні способи, прийоми, механізми, стратегії і тактики ведення
торговельних переговорів;
• оволодіють навичками застосування нових концептів визначення ролі
комерційної дипломатії в системі міжнародних економічних відносин та
глобалізаційних тенденцій;
• здійснюватимуть моніторинг ринків для аналізу ефективності методів та
інструментів підтримки національних експортерів за кордоном;
• набудуть практичних компетенцій для виявлення напрямів комерційної
дипломатії в активізації торговельно-економічних зв’язків між країнами.
Пререквізити:* «Політологія», «Дипломатична та консульська служба»,
«Зовнішня політика України», «Міжнародні відносини та світова політика».

ТРАНСНАЦІОНАЛЬНЕ ТОРГОВЕ ПРАВО (LEX MERCATORIA)
Вивчає поняття, предмет та правову природу транснаціонального торгового права
(Lex mercatoria); історію виникнення та розвитку Lex mercatoria; джерела
(інструменти), принципи та функції транснаціонального торгового права;
транснаціональне торгове право в системі права та юридичний механізм
імплементації його норм; правову природу, зміст та функції Принципів
міжнародних комерційних договорів УНІДРУА 2016; транснаціональне торгове
право та міжнародні контрактні зобов’язання; транснаціональне торгове право в
контексті гармонізації та уніфікації права міжнародної торгівлі.
Основна увага у вивченні дисципліни приділяється формуванню комплексу
теоретичних та практичних знань з питань правової природи транснаціонального
торгового права, його змісту та принципів застосування.
У результаті опанування дисципліни студенти:
•
вивчають
особливості
автономного
правопорядку,
регулювання
міжнародних комерційних контрактів, незалежного від міжнародного права і
національних правових систем
•
вивчають основні джерела транснаціонального торгового права, зокрема,
Принципи міжнародних комерційних договорів УНІДРУА 2016, їх місце і
значення в процесі гармонізації і уніфікації права міжнародної торгівлі
•
застосовують здобуті знання і набуті навички при вирішенні практичних
ситуацій, самостійно аналізують практику міжнародних комерційних арбітражів
із застосуванням норм Lex mercatoria для вибору оптимального варіанта захисту
прав і інтересів у міжнародних комерційних контактах;
•
використовують норми транснаціонального торгового права для
регулювання міжнародних контрактних зобов’язань.
Пререквізити:* «Цивільне право», «Міжнародне приватне право».

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА
Вивчає сутність філософії права та її місце в предметному полі філософії;
філософське обґрунтування права, його відмінність від теорії держави і права,
політології, соціології та інших суспільних і гуманітарних дисциплін; основні
типи філософських концепцій права; місце та роль філософії права у формуванні
професійних компетенцій майбутнього спеціаліста; основні категорії філософії
права античності; економічні та соціально-політичні передумови трансформації
правової реальності Нового часу; філософсько-правові погляди представників
німецької класичної філософії; діалектико-матеріалістичне вчення про
передумови і сутність права; зародження та розвиток філософсько-правових ідей
в Україні; правову онтологію; форми буття права; гносеологічні функції
філософії права; право як спосіб людського співіснування тощо.
Основна увага у вивченні дисципліни приділяється теоретичним і практичним
аспектам співвідношення концепції правового позитивізму та природного права;
їх роль і значення у функціонування держави, суспільства і політики;
взаємозв’язку моралі як нормативної системи з правом; джерелам права;
трактуванню різниці між божественним (природним) і людським (позитивним)
правом; секуляризації права і становленню національних абсолютиських
політичних режимів тощо.
У результаті опанування дисципліни студенти:
• опанують зміст основних категорій і понять філософії права;
• здобудуть комплексне розуміння основних напрямків і шкіл філософськоправової думки;
• зможуть визначати загальнолюдські правові цінності та надбання
українського народу та світової цивілізації в сфері правової культури.
• всебічно аналізуватимуть державно-правову дійсність із використанням
знань з філософії права, здійснювати самостійний критичний аналіз реальних
проблем державно-правової дійсності;
• сформують здатність аргументувати свою точку зору і цивілізовано
обстоювати її в дискусіях з філософсько-правової тематики;
• навчаться застосовувати набуті знання для вирішення своїх професійних
завдань, вільно визначатися в масиві різноманітних філософсько-правових
поглядів, використовувати різні за змістом та світоглядною направленістю
наукові праці, підручники, навчальні посібники тощо;
• об’єктивно аналізуватимуть зміни правової реальності в житті українського
суспільства і держави, постійно використовувати філософсько-правові
знання для пошуку власних варіантів рішень і розвитку власних
можливостей.
Пререквізити:* «Філософія», «Соціологія», «Правознавство», «Історія
держави і права».

ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ
Вивчає: Юридична психологія в системі наукових знань. Соцiальнопсихологiчнi основи юридичної діяльності. Соціально-психологічний аналіз
виникнення злочинної поведінки. Психологія особистості злочинця
Психотехніки в практичній діяльності юриста. Судово-психологічна експертиза.
Психологія цивільного і господарського судочинства. Пенітенціарна психологія.
Практична психологія в юридичній діяльності.
Основна увага у вивченні дисципліни приділяється ґрунтовному вивченню
теоретичних та практичних знань щодо юридичної психології.
У результаті опанування дисципліни студенти:
- оволодіють знаннями щодо основних категорій, понять й напрямків
розвитку сучасної юридичної психології; предмету, методу і місця
юридичної психології в системі психологічних та юридичних наук;
основних закономірностей розвитку й реалізації індивідуальних
особливостей особистості в юридичній діяльності; найважливіших
теоретичних положень та понять, основних технік та процедур слідчої
діяльності; загально-психологiчних основ юридичної діяльності;
соціально-психологічного підґрунтя юридичної діяльності; психологічних
основ цивільно-правового регулювання та цивільного судочинства;
- зможуть розуміти: психологiчні механізми злочинної поведінки та
кримiналiзацiї особистості; психологiчні аспекти групової злочинності;
психологiчні основи попереднього розслідування; завдання та порядок
проведення психологічної консультації та судово-психологiчної
експертизи; психологію судового процесу; психологiчні основ
ресоцiалiзацiї злочинців; психологічні діагностики структурних
компонентів особистості; способи застосовання методів юридичної
психології в практичній діяльності;
- сформують судження щодо: використання психологічних знань,
вирішення
питання
цивільно-правового
регулювання,
аналізу
психологічного змісту i структури правопорушення; психологічних вимог
до професійно-важливих якостей юриста, спираючись на знання отримані
під час вивчення дисципліни.
Пререквізити:* «Конституційне право».

ІТ-ПРАВО
Вивчає Загальні поняття, категорії ІТ- права, ІТ законодавство як самостійну
галузь, нормативне регулювання окремих напрямів ІТ політики органами
державної влади.
Основна увага у вивченні дисципліни приділяється ІТ-праву як науки, галузі
права і навчальної дисципліни, предмету ІТ-права, методам ІТ-права; поняттю,
об’єкту, змісту ІТ відносинам, учасникам ІТ правовідносин, Поняттю і системі
ІТ-права, поняттю та особливостям інформаційно-правових норм, інститутам
ІТ-права. Увага також приділена відкриттю ІТ-бізнесу громадянами України та
іноземцями, особливостям податкового навантаження на ІТ-компанії, ФОП у
системі співпраці з ІТ-компаніями, особливостям укладання цивільноправових договорів між ІТ-компаніями та фізичними особами, найманими
працівниками, податковим пільгам для програмістів вивченню аутсорсингових
компаній. Важливою складовою дисципліни є дослідження регулювання
правових засобів захисту інформації на підприємстві, конкуренції на ІТ-ринку:
загальної тенденції та наслідків, судової практики по порушенню умов
договорів про не конкуренцію, укладання договору DNA (договір про
конфіденційність). Вивчаються види інформації в ІТ-сфері, що може бути
віднесена до конфіденційної. Юридична відповідальність за порушення DNA.
У результаті набутих у процесі вивчення навчальної дисципліни знань
студенти:
• опанують нормативну базу в сфері ІТ та використовувати її у практичних
навичках;
• зможуть використовувати набуті знання при оформленні підприємницької
діяльності у ІТ-сфері;
• зможуть використовувати набуті знання при оформленні договорів у Сфері
ІТ;
• розумітимуть особливості взаємодії ІТ компаній з контролюючими органами
і службами під час здійснення підприємницької діяльності.
Пререквізити:* «Конституційне право», «Інформаційне право», «Податкове
право».

