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Актуальні проблеми господарського права та процесу 
 
Анотація. Дисципліна «Актуальні проблеми господарського права та процесу» 
належить до переліку дисциплін вільного вибору аспіранта. Вона забезпечує 
особистий і професійний розвиток аспіранта  та спрямована на формування наукової 
методології розв’язання складних та нетипових проблем, пов’язаних із захистом прав 
та інтересів суб’єктів господарювання у взаємовідносинах з органами державної 
влади та місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами, 
ефективного організатора засад регуляторної політики держави в сфері економіки, 
правової політики та судочинства, здатного приймати виважені управлінські рішення, 
поглиблення теоретичних знань та формування практичних навичок щодо обрання 
форм, засобів та способів захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання,  
наукового аналізу правових позицій Верховного Суду та використання судової 
практики. Аналізуються правові, організаційні, функціональні та інші засади 
організації та здійснення господарської діяльності, проблемні аспекти, що виникають 
при  застосуванні норм господарського процесуального законодавства. 
 
Кількість кредитів: 4. 
 
Викладач: Кологойда Олександра В’ячеславівна, доктор юридичних наук, професор, 
професор кафедри господарського права. 
 
Мета навчальної дисципліни: опанування та засвоєння аспірантами  теоретичних 
знань щодо способів, форм та засобів захисту прав та інтересів суб’єктів 
господарювання; формування у аспірантів практичних навичок щодо аналізу та 
формування правових позиції у господарських спорах, аналіз судової практики 
Верховного Суду, альтернативних способів вирішення спорів, навичок самостійного 
розв’язання проблем, що виникають при застосуванні норм чинного законодавства 
України, що регулюють порядок організації та здійснення діяльності в сфері 
економіки, захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання; набуття аспірантами 
певних практичних навичок, необхідних для здійснення професійної діяльності, 
пов’язаної із судовим розглядом економічних конфліктів. 
 
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. 
Аспірант повинен вміти: використовувати у навчальній, дослідницькій, викладацькій 
та практичній діяльності знання з господарського та господарсько-процесуального 
права. 
 
Зміст дисципліни: 

Проблемні аспекти класифікації та правового регулювання організаційно-правових 
форм суб’єктів господарських правовідносин. 
Проблемні аспекти правового режиму окремих видів майна суб’єктів  
господарювання. 
Теоретичні проблеми господарського договірного права 
Проблемні аспекти відповідальності у сфері господарювання. 
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Основні напрямки розвитку правового регулювання ринків капіталу та 
інвестиційних послуг. 
Основні тенденції розвитку корпоративного права 
Актуальні  аспекти банкрутства у праві України 
Проблемні аспекти господарсько-правової юрисдикції. 
Актуальні аспекти розвитку джерел господарсько-процесуального права.  
Правові форми та способи захисту прав суб’єктів господарювання. 
Строки здійснення та захисту прав суб’єктів господарювання. 
Захист прав суб’єктів господарювання у відносинах власності. 
Актуальні аспекти доказів та доказування в господарському процесі.  
Судове тлумачення в господарському судочинстві. Суддівська правотворчість. 
Застосування господарськими судами аналогії закону і права. 
Судові акти в господарському процесі. 
Проблеми перегляду судових актів в апеляційному та касаційному порядку. 
Зловживання процесуальними правами. Заходи процесуального примусу. 
Альтернативні способи вирішення господарських спорів. 
Корпоративні спори. 

 
Мова викладання: українська 
Місце у структурно-логічній схемі: ДВА 3.01 читається на другому році навчання 
Термін вивчення: дисципліна вивчається на першому році навчання за освітньо-
науковим рівнем «доктор філософії» в обсязі 150 годин, у тому числі 72 години 
аудиторних занять (36 годин – лекційні заняття, 36 годин – практичні заняття, 6 годин 
– консультації), 72 години самостійної роботи. 
 


