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ДИСЦИПЛІНА «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ» 

 

Анотація. Дисципліна «Актуальні проблеми господарського права та процесу» належить до 

переліку дисциплін вільного вибору аспіранта. Вона забезпечує  особистісний і професійний 

розвиток аспіранта, спрямована на формування у нього навичок наукового аналізу, 

дослідження та здійснення пошуку шляхів вирішення актуальних проблем господарського та 

господарського-процесуального права, формування фахівця, здатного до наукового аналізу 

правових позицій Верховного Суду та використання судової практики. 

Кількість кредитів: 4  

Викладачі: Кологойда Олександра В’ячеславівна, д.ю.н., професор.  

Профіль викладача: https://economic.law.knu.ua/teachers/Kologoida 

Рєзнікова Вікторія Вікторівна д.ю.н., професор.  

Профіль викладача: https://economic.law.knu.ua/teachers/Reznikova 

Мета навчальної дисципліни: поглиблення теоретичних та практичних знань у сфері 

розв’язання проблем, пов’язаних із захистом прав та інтересів суб’єктів господарювання у 

взаємовідносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, фізичними та 

юридичними особами, поглиблення теоретичних знань та формування практичних навичок 

захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання,  наукового аналізу правових позицій 

Верховного Суду, формування у аспірантів практичних навичок застосування правових норм, 

вміння оперувати основними поняттями та категоріями з означеної проблематики.  

Попередні вимоги:  

Аспірант повинен знати: господарське та господарсько-процесуальне законодавство, яким 

регулюється порядок вирішення господарських спорів, правові позиції Верховного Суду з 

матеріально-правових та процесуально правових питань, пов’язаних з вирішенням 

господарських спорів. 

Вміти: використовувати у навчальній, дослідницькій та практичній діяльності знання з 

господарського та господарсько-процесуального права; вирішувати казуси,  виявляти 

проблеми правового регулювання на підставі аналізу чинного законодавства, праць 

науковців та практичних працівників, правозастосовної практики; обґрунтовувати результати 

свого аналізу, напрацьовувати власні пропозиції щодо розв’язання зазначених проблем та 

оформити результати проведеного дослідження у формі наукової доповіді, публікації тощо; 

застосовувати набуті теоретичні знання при вирішенні проблем правозастосовного 

характеру.  

Володіти елементарними навичками самостійного вивчення і використання актів 

господарського та господарського процесуального законодавства та літератури; 

самостійного розв’язання проблем, що виникають в процесі застосування господарського 

процесуального законодавства; розробки процесуальних документів. 

Змістові модулі: 

Актуальні проблеми господарського права: Суб’єкти господарського права, проблемні 

аспекти окремих організаційно-правових форм ведення бізнесу, форми, способи та засоби 

захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарювання, доктрина права власності, 

правові позиції Верховного Суду вирішення спорів щодо захисту прав на нерухоме майно, 

об’єкти незавершеного та самочинного будівництва, земельні ділянки; доктрина 

корпоративного права та основні правові позиції Верховного Суду з корпоративних спорів 

Актуальні проблеми господарського процесуального права: Проблемні аспекти 

господарсько-правової юрисдикції, розмежування юрисдикцій, судове тлумачення в 

господарському судочинстві, судові акти в господарському процесі. застосування 

господарськими судами аналогії закону і права,  актуальні аспекти доказів та доказування в 

господарському процесі,  зловживання процесуальними правами та засоби протидії, заходи 

процесуального примусу, актуальні проблеми касаційного оскарження: процесуальні фільтри 
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Мова викладання: українська.  

Місце у структурно-логічній схемі: ВК 2.4 читається на другому році навчання. Термін 

вивчення: дисципліна вивчається на 2 році навчання за освітньо-науковим рівнем «доктор 

філософії» в обсязі 120 годин, у тому числі 24 годин аудиторних занять (16 год. – лекційні 

заняття, 6 год. – практичні заняття, 2 години – консультація), 96 годин самостійної роботи. 


