
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
1. Код:I, 3.6. 

2. Назва: Актуальні проблеми господарського права та процесу. 

3. Тип: обов’язкова. 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський). 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 5-ий. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 10. 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3. 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Водоп’ян Т.В., к.ю.н, доцент. 

9. Результати навчання:  
• здобуття ґрунтовних знань положень законодавства у сфері господарського права та  

процесу,  

• основних доктринальних положень господарського права та процесу;  

• розуміння проблемних аспектів правового регулювання господарських правовідносин; 

• вміння аналізувати законодавство та судову практику 

• набуття практичних навичок щодо складання господарсько-процесуальних документів; 

• застосовувати знання для вирішення конкретних ситуацій. 

10. Форми організації занять: лекції, семінарські заняття з використанням традиційних і 

інноваційних методів викладання. 
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Теорія держави і права», 

«Судові та правоохоронні органи», «Господарське право», «Господарський процес». 

12. Зміст курсу: Проблеми правового регулювання відносин у сфері господарювання. Проблеми 

правового становища суб’єктів господарського процесу. Проблеми правового забезпечення майнової 

основи господарювання. Правове регулювання господарсько-договірної діяльності. Теоретико-

практичні проблеми господарсько-правової відповідальності. Сучасні проблеми правового 

регулювання в окремих галузях господарювання. Проблеми захисту прав та інтересів суб’єктів 

господарювання в досудовому порядку. Проблеми підвідомчості та підсудності справ господарським 

судам. Проблеми діяльності учасників в господарському процесі. Проблеми доказування в 

господарському процесі. Проблеми практики розгляду різних категорій справ.  

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Господарське процесуальне право: Підручник / О.П. Подцерковний ,О.О. Квасніцька, Т.В. 

Степанова та ін.; за ред.. О.П. Подцерковного, М.Ю. Картузова. – Х. : Одіссей, 2011. – 400с. 

2. Актуальні проблеми господарського права: навч. посіб.  / за ред. В. С. Щербини. – К.: 

Юрінком Інтер, 2013. – 528 с. 

3. Васильєв С.В. Господарський процес України: Підручник. - Х., Ескада, 2010. - 288 с. 

4. Беляневич В. Е. Господарський процесуальний кодекс України: (із змінами і допов. станом на 

1 серпня 2011 р.): наук.-практ. коментар / В. Е. Беляневич. – Видання третє. – К.: Юстініан, 

2011. – 1160 с.  

5. Основи господарського права. За кредитно-модульною системою : навч. посіб. / Н. М. Корчак, 

Л. А. Жук, І. Л. Жук,  

О. М. Неживець та ін. ; за заг. ред. Л. А. Жука – К. : Кондор, 2012. – 488 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 16 год. практичних занять, 58 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження 

ділових та рольових ігор, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання 

мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен  тестовий. 

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, модульний контроль. 

16. Мова викладання: українська . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Завідувач кафедри  

конституційного права та галузевих дисциплін                                           І.В.Міщук к.ю.н., доцент  

 
DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code:I, 3.6. 

2. Title: Actual problems of economic law and process. 

3. Type: obligatory. 

4. Higher education level: ІІ (Master’s). 
5. Year of study, when the discipline is offered: 5th. 

6. Semester when the discipline is studied: 10. 
7. Number of established ECTS credits: 3. 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Vodop’ian T.V., Candidate of 

Legal Sciences, Associate Professor 

9. Results of studies:  
• obtaining profound knowledge of the requirements of the law in the field of economic law and process, 

• the main doctrinal requirements of economic law and process; 

• understanding of problem aspects of legal regulation of economic legal relations; 

• the ability to analyze legislation and jurisprudence; 

• acquiring practical skills in drafting economic  and procedural documents; 

• apply knowledge to address specific situations. 

10. Forms of organizing classes: training, practical training with innovative methods of training 
11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: 
"Theory of state and law", "Judicial and law enforcement agencies", "Commercial law", "Economic 

process". 

12. Course contents: Problems of legal regulation of relations in the field of management. Problems of the 

legal status of the subjects of the economic process. Problems of legal maintenance of the property basis of 

management. Legal regulation of economic and contractual activity. Theoretical and practical problems of 

economic legal responsibility. Modern problems of legal regulation in certain branches of management. 

Problems of protection of rights and interests of business entities in pre-trial procedures. Problems of 

jurisdiction and jurisdiction of business courts. Problems of activities of participants in the economic 

process. Problems of proof in the economic process. Problems of the practice of considering different 

categories of cases. 

13. Recommended educational editions:  
1. Economic procedural law: Textbook / O.P. Podtserkovnyi, O.O. Kvasnitskayia, T.V. Stepanova and 

others; ed .. O.P. Podtserkovnogo, M.Yu. Kartuzova - Kharkiv.: Odisei, 2011. – 400p. 

2. Actual problems of economic law: Handbook / ed. V.S. Shcherbyna - Kyiv .: Yurincom, 2013. - 528 p. 

3. Vasiliev S.V. Ukraine's Economic Process: Textbook. - Kharkiv, Escada, 2010. - 288 p. 

4. Belyanevych V.E. Economic Procedural Code of Ukraine: (with amendments and supplements, August 1, 

2011): Sciences. comment / V.E. Belyanevich. – 3
rd

 edition. - K.: Justinian, 2011. - 1160 p. 

5. Fundamentals of Economic Law. The credit-module system: training. manual / N. N. Korchak, L. A. 

Zhuk, I. L. Zhuk, A. M. Nezhivets and others. ; Ed. L. A. Zhuk - K.: Condor, 2012. – 488p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
16 lecture hours, 16 hours of practical training, 58 hours of independent work. Total– 90 hours.  

Methods: interactive lectures, elements of problem lecture, individual tasks, implementation of business and 

role games, individual and group research tasks, use of multimedia. 

15. . Forms and assessment criteria:  
The evaluation is carried out according to  100-point scale. 

Final test (40 points): exam testing. 

Current control (60 points): testing, surveys, module control. 

 

16. Language of teaching: Ukrainian 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Head of the Department of  

constitutional law       I.V. Mishchuk Candidate of Legal Sciences, 

and branch disciplines       Associate Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


