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Вибірковий блок «Економічне судочинство» освітньої програми 

«Право» для здобувачів освітнього рівня «Магістр» за спеціальністю 081 

«Право» складається з навчальних дисциплін:  

1) Економічне судочинство 

Курс направлений на з‘ясування основних практичних аспектів, які 

виникають при зверненні до державного суду, третейського суду чи 

МКАС за вирішенням економічних спорів. Типові помилки, які 

виникають при застосування альтернативних способів вирішення 

економічних спорів детально аналізуються та наводяться механізми їх 

виправлення. Також наводяться способи виконання рішень 

недержавних інституцій щодо вирішення бізнес конфліктів. 

2) Актуальні проблеми економічного права 

Дисципліна спрямована на вивчення особливості правового регулювання 

господарських відносин в окремих галузях та сферах господарювання. 

Вивчаються правові проблеми: публічних закупівель, оренди та лізингу 

в сфері господарювання, франчайзингу, рекламної діяльності,  

електронної комерції, господарської діяльності з віртуальними 

активами, господарської діяльності в ІТ-галузі, спеціальних правових 

режимів господарської діяльності, зовнішньоекономічної діяльності. 

3) Захист майнових прав суб’єктів економічних відносин 

Навчальна дисципліна спрямована на отримання теоретичних і 

практичних знань і навичок щодо оскарження рішень та дій органів 

державної влади, захисту прав суб’єктів економічних відносин, 

регулювання економічних договірних відносин, роботи з правовими 

актами та вміння практичного їх застосування, вивчення судової 

практики зі спорів  про захист прав суб’єктів економічних відносин. 

Навчальна дисципліна складається з трьох змістових модулів: Модуль 

1 «Оскарження рішень та дій державних органів». Модуль 2 «Загальні 

засади захисту майнових прав»; Модуль 3 «Вирішення спорів, що 

виникають при укладанні, розірванні і виконанні договорів». Дисципліна 

надає системні знання про порядок оскарження дій і рішень окремих 

органів державної влади в різних сферах економічних відносин, 

способів, форм та засоби захисту, строків у межах яких 

здійснюються та захищаються права суб’єктів економічних відносин, 

особливостей захисту майнових прав суб’єктів економічних відносин у 

різних сферах економіки, порядок вирішення договірних спорів, 

тлумачення господарського договору судом; досудового врегулювання 

договірних спорів; особливості вирішення окремих категорія 

договірних спорів. 



4) Вирішення окремих категорій економічних спорів 

Навчальну дисципліну присвячено особливостям вирішення 

корпоративних, зовнішньоторговельних та інвестиційних спорів. У 

змістовому модулі 1 вивчаються: загальні засади вирішення 

корпоративних спорів; юрисдикційність корпоративних спорів; 

вирішення спорів про визнання недійсними рішень органів юридичних 

осіб; вирішення спорів, пов’язаних з реалізацією корпоративних прав. У 

змістовому модулі 2 вивчаються: основи права СОТ, механізм 

вирішення спорів в рамках СОТ, інвестиційні спори; вирішення 

інвестиційних спорів МЦВІС; перегляд рішень міжнародних 

інвестиційних арбіражів; альтернативні способи врегулювання 

інвестиційних спорів. 

5) Представництво в економічному праві і судочинстві 

Навчальна дисципліна формує у студентів знання щодо особливостей 

правового регулювання представництва в економічному праві і 

судочинстві. Розкриваються питання, пов’язані з особливостями 

укладання та виконання договору доручення та інших договорів у 

матеріальному представництві. З процесуального представництва 

розглядаються питання набуття відповідних повноважень та їх 

припинення. 

6) Комерційне право і процес зарубіжних країн 

Навчальна дисципліна формує у студентів знання щодо особливостей 

правового регулювання комерційних відносин у зарубіжних країнах 

(США, ЄС, Китай, Німеччина та ін.); організаційно-правових форм 

ведення бізнесу; принципів підприємництва; порядку визнання 

суб’єктів комерційної діяльності неплатоспроможними (банкрутами); 

специфіки окремих видів договорів та порядку їх укладення; форм і 

порядку вирішення комерційних спорів у зарубіжних країнах. Ця 

навчальна дисципліна формує міждисциплінарні взаємозв’язки із 

іншими дисциплінами, такими як: порівняльне правознавство, право 

Європейського Союзу, комерційне право Європейського Союзу, право 

США, право Китаю, право Німеччини, господарське право України, 

господарське процесуальне право України, право СОТ. Розвиваються 

вміння студента готувати висновки з питань правового регулювання 

комерційних відносин нормами законодавства зарубіжних країн, 

кваліфікувати дії учасників комерційної діяльності з позицій 

комерційного права відповідної країни. Значну увагу приділено 

вивченню форм і процедур вирішення комерційних спорів. 

7) Особливості адвокатської та виконавчої діяльності в економічному 

судочинстві 

Навчальна дисципліна формує у студентів знання щодо особливостей 

адвокатської та виконавчої діяльності в економічному судочинстві, 

зокрема порядку набуття права на зайняття адвокатською 

діяльністю та приватною виконавчою діяльністю, притягнення до 



дисциплінарної відповідальності, етичних дилем у процесі здійснення 

незалежної професійної діяльності тощо. 

8) Проблеми торгового права 

Форми викладання та методи навчання цієї дисципліни спрямовані на 

проведення правового аналізу теоретичних проблем правового 

регулювання здійснення господарсько-торговельної діяльності в 

Україні та проблем, що виникають на практиці. В межах навчальної 

дисципліни вивчаються поняття, види та загальні засади здійснення 

торговельної діяльності як виду економічної діяльності; поняття та 

види товарів, порядок їх сертифікації, вимоги до якості та 

безпечності товарів; проблеми правового становища суб’єктів 

торговельних відносин; порядок та межі державного регулювання 

господарсько-торговельної діяльності; поняття та види торговельних 

договорів; проблеми правового забезпечення здійснення роздрібної, 

оптової торгівлі та електронної комерції. 

9) Провадження у справах про банкрутство 

Форми викладання та методи навчання цієї дисципліни спрямовані на 

опанування студентами специфіки застосування процесуального 

законодавства про банкрутство та основні теоретичні та практичні 

питання, що виникають зв’язку з відкриттям провадження у справі 

про банкрутство та реалізацією процесуальних норм. В межах 

навчальної дисципліни вивчаються: процесуальні відносини у системі 

відносин банкрутства та їх характеристика; юридична  природа та 

особливості судового провадження у справах про банкрутство; 

підвідомчість, підсудність справ про банкрутство; підстави 

відкриття провадження у справі про банкрутство та стадії 

провадження у справі про банкрутство; розгляд справи про 

банкрутство та застосування судових процедур банкрутства; 

підстави та порядок закриття провадження у справах про 

банкрутство. Курс навчальної дисципліни передбачає набуття 

студентами знань щодо застосування норм законодавства України в 

сфері регламентації процесуальних відносин банкрутства, навичок 

роботи з ними,  вміння віднаходити проблеми правового регулювання, 

шляхи їх вирішення. 

10) Відповідальність за економічні правопорушення 

Навчальна дисципліна спрямована на засвоєння теоретичних знань, 

понять та принципів господарсько-правової відповідальності як 

інституту господарського права, правової охорони та захисту 

майнових прав суб’єктів господарювання, способів, форм, строків та 

засобів захисту, особливостей застосування відповідальності в 

окремих сферах господарювання, судової практики по вирішенню 

господарських спорів. У навчальній дисципліні розкривається 

інститут відповідальності за економічні правопорушення, економічне 

правопорушення як підстава відповідальності, суб’єкти та форми 

відповідальності, особливості відповідальності в окремих сферах 



економіки. Завдання (навчальні цілі) дисципліни спрямовані на 

досягнення студентами таких  компетентностей як: здатність до 

ґрунтовного аналізу теоретико-правових засад оскарження дій і 

рішень органів державної влади; застосовувати юридичні знання в 

практичній сфері; вміння розв’язувати складні задачі в сфері 

правотворчості і правозастосування; розроблення проектів позовних 

заяв та інших процесуальних документів; здатність оцінювати 

новітній господарсько-правовий інструментарій; знання основних 

засад правової охорони та захисту майнових прав суб’єктів 

господарювання, способів, форм та засобів захисту. 

11) Проблеми транспортного права 

Дисципліна передбачає поглиблену науково-теоретичну підготовку 

студентів з питань правової організації транспортної системи 

України та правового регулювання різних видів транспортної 

діяльності. Опанування основних інститутів транспортного права 

спрямоване на отримання додаткових знань з проблематики 

господарського права та досягнення відповідних компетентностей. 

12) Інвестиційне право 

Дисципліна спрямована на вивчення теоретичних та практичних 

аспектів правового регулювання інвестиційної діяльності на 

національному та міжнародно-правовому рівнях. Вивчаються такі 

основні питання: інвестиції та інвестиційна діяльність; правове 

регулювання іноземного інвестування; гарантії захисту інвестицій; 

спеціальні правові режими інвестиційної діяльності. 

Відповідно до опису освітньої програми «Право» викладання зазначених 

навчальних дисциплін забезпечує досягнення здобувачами освіти 

програмних результатів навчання 3, 4, 6, 7, 12, 13, 17, що визначені 

Стандартом вищої освіти зі спеціальності 081 Право для другого 

(магістерського) рівня вищої освіти, затвердженим Наказом Міністерства 

освіти і науки України №643 від 20.07.2022 року. Викладання зазначених 

навчальних дисциплін зорієнтовано на формування у здобувачів вищої освіти 

теоретичних знань та розвиток практичних фахових навичок у сфері 

господарського процесуального права.   

Результатами поглибленого вивчення здобувачами освіти вибіркового 

блоку навчальних дисциплін мають стати: 

- збір та інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел, включаючи 

наукову та професійну літературу з теорії господарського права і 

господарського процесуального права, а також проблематики судового 

та позасудового вирішення економічних спорів, представництва, 

банкрутства, виконання рішень судів в Україні та закордоном, та 

перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи 

дослідження; 

- вміння робити презентацію дослідження з тематики господарського 

права і господарського процесуального права, а також проблематики 

судового та позасудового вирішення економічних спорів, 



представництва, банкрутства, виконання рішень судів в Україні та 

закордоном, застосовуючи першоджерела та прийоми правової 

інтерпретації складних комплексних проблем, що постають з цього 

дослідження, аргументувати висновки; 

- обґрунтовано формулювати власну правову позицію з тематики 

господарського права і господарського процесуального права, а також 

проблематики судового та позасудового вирішення економічних спорів, 

представництва, банкрутства, виконання рішень судів в Україні та 

закордоном, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити 

переконливі аргументи; 

- дискутувати зі складних правових проблем, що відповідають тематиці 

господарського права і господарського процесуального права, а також 

їх правових інститутів (представництва, медіації, банкрутства, а також 

інвестиційного, торгового та транспортного права тощо), пропонувати і 

обґрунтовувати варіанти їх розв’язання; 

- проводити порівняльно - правовий аналіз окремих інститутів права 

різних правових систем, враховуючи взаємозв’язок правової системи 

України з правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу 

відповідно до проблематики господарського права і господарського 

процесуального права, а також їх правових інститутів (представництва, 

медіації, банкрутства, а також інвестиційного, торгового та 

транспортного права тощо); 

- аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових 

інститутів господарського права і господарського процесуального 

права. 

Досягнення здобувачами освіти цих та інших результатів навчання 

забезпечує дотримання ними у майбутній фаховій діяльності європейських та 

міжнародних стандартів правничої професії при здійсненні науково-

практичної та педагогічної діяльності.   

 Отримані знання та навички формують у здобувачів освіти 

компетентності, що відповідають сучасним потребам ринку праці, 

суспільства і держави, а саме: 

- здатність проводити дослідження в галузі господарського 

процесуального права на відповідному рівні; 

- здатність аналізувати та оцінювати вплив правової системи 

Європейського Союзу на правову систему України з питань правової 

організації економіки та вирішення економічних спорів; 

- здатність використовувати сучасні правові доктрини та принципи у 

правотворчості та в процесі застосовування інститутів господарського 

процесуального права; 

- здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, давати 

розгорнуту юридичну аргументацію з питань, що відповідають 

тематиці господарського права і господарського процесуального права, 

а також проблематиці судового та позасудового вирішення 



економічних спорів, представництва, банкрутства, виконання рішень 

судів в Україні та закордоном; 

- здатність застосовувати медіацію та інші правові інструменти 

альтернативного позасудового розгляду та вирішення правових 

економічних спорів; 

- здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають системного, 

логічного та функціонального тлумачення норм господарського 

процесуального права та його інститутів, а також розуміння 

особливостей практики їх застосування; 

- здатність застосовувати сучасні методології науково-правових 

досліджень та застосовувати спеціальні методи досліджень у галузях 

господарського права та господарського процесу; 

- здатність використовувати наукові теорії та концепції, а також набуті 

практичні знання при проведенні наукових досліджень з проблематики 

господарського процесуального права. 

Забезпечення досягнення програмних результатів навчання, визначених 

за навчальними дисциплінами вибіркового блоку, відбувається завдяки: 

 викладанню навчальних дисциплін кваліфікованими  фахівцями, у 

тому числі у формі авторських курсів; 

 залучення здобувачів освіти до науково-дослідної діяльності у 

галузі господарського процесуального права; 

 проведення гостьових лекцій та майстер-класів з питань з питань 

господарського права та господарського процесу, у тому числі суддями, 

провідними фахівцями-практиками та відомими науковцями;  

 широкому застосуванню методу практичного вирішення 

юридичних задач (казусів); 

 використання в освітньому процесі інтерактивних форм проведення 

занять;  

 опрацюванню здобувачами вищої освіти значного масиву 

англомовних джерел;  

 індивідуальному консультуванню здобувачів вищої освіти та 

високого рівня організації їх самостійної роботи;  

 отриманню практичного досвіду застосування набутих знань під час 

проходження переддипломної та асистентської практики. 
 

 

 


