
Сертифікатна програма 

«Комерційне право» 

Кафедра приватного права 

• Рівень кваліфікації для якого пропонується сертифікатна програма 
Магістр 

• Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, 

неформального, неофіційного) 

Немає 

• Профіль програми 

Програма дає можливість отримати поглиблені практичні та теоретичні знання в галузі 

комерційного права, зокрема щодо злиття та поглинання компаній, обігу цінних паперів, ведення 

зовнішньоекономічної діяльності, альтернативного (позасудового) вирішення спорів. Магістри 

отримають можливість застосувати набуті знання в усіх сферах правничої діяльності. Більшість 

дисциплін, що запропоновані у сертифікатній програмі, відповідають основним напрямкам 

діяльності провідних юридичних фірм в Україні. В рамках сертифікатної програми магістри 

здобудуть додаткові поглиблені практичні знання щодо складання угод при злитті і поглинанні 

компаній, підготовки необхідних документів при зверненні до міжнародного комерційного 

арбітражу, обрання оптимального способу розрахунків при здійсненні зовнішньоекономічної 

діяльності. 

• Ключові результати навчання 

1. Знання з предметної області 

Правові та інші ризики при складанні контрактів у сфері комерційного права. 

Основні способи забезпечення виконання зобов’язань та способи захисту порушення прав. 

Поглиблене вивчення цивільного та корпоративного права. 

Принципи діяльності існуючих інституцій альтернативного вирішення спорів. 

Вирішення спорів у міжнародному комерційному арбітражі. 

Міжнародні корпоративні фінанси. 

Оподаткування окремих транзакцій. 

Правове регулювання банкрутства. 

Зміст та значення інформаційного права. 

Правові питання обігу цінних паперів. 

Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

Угоди М&А (злиття та поглинання) за українським законодавством. 

Правове регулювання операцій з нерухомістю. 

2. Когнітивні уміння та навички з предметної області 

- вміння застосовувати набуті знання в практичній діяльності; 

- навички пошуку та застосування нормативних актів та інших джерел інформації 

- уміння виготовляти процесуальні документи 

- формується вміння виступати перед аудиторією, навички вести переговори в розв’язання спірних 

ситуацій та врегулюванні спорів 

- навички пошуку, а також письмової та усної аргументації обраної правової позиції 

3. Практичні навички з предметної області 

Вміння: 

- аналізувати сучасний стан та тенденції розвитку корпоративного права з концентрацією на 

питання злиття та поглинання компаній; самостійно працювати з нормативними актами та 

джерелами в сфері комерційного законодавства; складати документи для звернення відповідних 

судів України, міжнародного комерційного арбітражу чи інших інститутів альтернативного 

вирішення спорів; самостійно та професійно аналізувати конкретні правовідносини у сфері 

комерційного права та застосовувати до них відповідні 



 

нормативні акти, виготовляти юридичні висновки з конкретних питань; розробляти проекти 

документів, які використовуються суб’єктами господарювання; застосовувати теоретичні знання в 

практичній діяльності в сфері комерційного права (юридична експертиза, договірні відносини, 

судова практика тощо). 

4. Загальні уміння та навички 

Навички професійної комунікації, взаємодії в команді та індивідуальної роботи. Підготовка до 

організації власної справи, правове супроводження бізнесу. 

• Положення про екзамени, оцінювання і оцінки 

Положення «Про рейтингову систему оцінювання знань» 

• Вимоги до випуску 
Завершена навчальна програма обсягом кредитів ЄКТС -25. 

• Форма навчання 
Денна 

• Керівник програми 
Завідувач кафедри приватного права Ханик-Посполітак Р.Ю. 


