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Водночас політика унормування навантаження студентів, скорочення контингенту студентів в
останні роки змушує переглядати зміст навчальних планів і здійснювати оптимізацію окремих
компонентів підготовки. Такі оптимізація призводить до посилення конкуретності між фаховими
і гуманітарними дисциплінами, частіше не на користь останніх. Запровадження сертифікованих
програм, які включають кілька вибіркових фахових навчальних дисциплін, що вивчаються про-
тягом кількох років навчання, не надає можливості студентам обирати пакет психолого-
педагогічної підготовки, оскільки вивчення двох вибіркових пакетів не вкладається в нормативи
навчального навантаження. Враховуючи важливість психолого-педагогічної підготовки та ба-
жання багатьох студентів отримати спеціальність «викладача економіки» як додаткову закликає-
мо керівництво КНЕУ розглянути можливість надання такої підготовки у позанормативний час.
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кафедри правового регулювання економіки

НАУКОВА СКЛАДОВА ЮРИДИЧНИХ ДИСЦИПЛІН СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗА МАГІСТЕР-
СЬКОЮ ПРОГРАМОЮ «ГОСПОДАРСЬКЕ СУДОЧИНСТВО»

За магістерською. програмою спеціальної підготовки «Господарське судочинство» готують
фахівців з питань юридичного забезпечення діяльності у сфері господарського судочинства, пра-
вотворчої та правозастосовної діяльності у зазначеній сфері. Освітньо-кваліфікаційний рівень
«магістр» зі спеціальності правознавство отримують після завершення рівня «бакалавр» за на-
прямом підготовки правознавство. Це зумовлює особливості вимог до змісту дисциплін магіс-
терського рівня.

Базою для дисциплін бакалаврського рівня є система відповідної галузі права, яка взагалі збі-
гається із системою відповідної науки. Так, дисципліна «Господарське процесуальне право» по-
будована на основі галузі господарське процесуальне право, яку вивчає наука господарське про-
цесуальне право. Господарське процесуальне право як правова наука є сукупність правових
знань, докторальних уявлень, накопичених і поглиблених внаслідок спеціальних досліджень і
узагальнення судової практики, законотворчості й практики їх застосування. Навчальна дисцип-
ліна «Господарське процесуальне право» вивчає насамперед, чинне право, його норми і інститу-
ти, концепції, правовий погляд, історичні факти по проблемах господарського процесу, накопи-
чених правової наукою.

Дисципліни магістрального рівня не збігаються з системою певної галузі науки, мають більш
прикладний характер, глибше вивчають окрему сукупність найбільш важливих і сучасних інсти-
тутів базових дисциплін. Наприклад, дисципліни: Актуальні проблемі господарського судочинс-
тва, Процесуальні аспекти процедури банкрутства, Процесуальні документи господарського су-
дочинства виокремленні із дисципліни Господарське процесуальне право. В межах цих
дисципліни вивчають найбільш актуальну проблематику господарського судочинства: сучасні
проблеми розв’язання певних господарських суперечок, які зумовлені зростанням їх чисельності
та різноманіттям; процесуальні проблеми справ про банкрутство, що суттєво впливають на про-
цесі відновлення платоспроможності суб’єктів господарювання; Документальне забезпечення
проходження господарського процесу, оскільки юридично правильно оформлені документи є по-
казником ефективної діяльності юриста та визначальної умовою для досягнення бажаного юри-
дичного ефекту у будь-який юридичній діяльності особливо у судовій практиці.

Практична спрямованість дисциплін полягає в наданні знань і вмінь, за допомогою яких сту-
денти набувають практичні навичок щодо уникнення помилок у професійній діяльності та їх
усунення у необхідних випадках. Без наукової складової неможливе ґрунтовне отримання прак-
тичних знань, умінь і навичок. Методологія викладання таких дисциплін передбачає змішання
акцентів на практичну складову, але не відмову від наукової частини.

У межах цих дисциплін менше вивчають наукові теорії, але науковим проблемам, пов’язанім
з практичною діяльністю, яка є предметом дисципліни, приділяють увагу. Логічне вираження
змісту дисциплін подається загальною і спеціальною юридичної, а також неюридичною терміно-
логією. Тематика змісту розкривається через юридичні аксіоми, що дозволяє сформувати право-
свідомість студентів і спрямувати їх мислення на вирішення господарських суперечок і проблем
з цим пов’язаних у правовій формі. Проблемні правові питання пояснюються за допомогою по-
стійного апарату наукових і законодавчих понять, термінів, категорій, шляхом застосовування
загальнонаукових і конкретно наукових методів.




