
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ГОСПОДАРСЬКЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО» 

 

Мета: сформувати у студентів систему теоретичних знань і практичних 

навичок застосування норм процесуального права разом з нормами матеріального 

права при вирішенні спорів підвідомчих господарським судам.  

Завдання: формування у майбутніх фахівців: знань про: основні засади 

господарського процесу, систему, склад та структуру господарських судів, їх 

компетенцію, підвідомчість і підсудність господарських спорів; порядок 

досудового врегулювання спорів; порядок звернення до господарських судів;  склад 

учасників господарського процесу, їх права та обов’язки; види судових витрат, 

порядок їх стягнення та розподілу між учасниками процесу; види та правила 

обчислення процесуальних строків; види засобів доказування, їх належність та 

допустимість, правила оцінки доказів; стадії господарського процесу та порядок 

вирішення господарських спорів; особливості апеляційного та касаційного 

провадження, перегляду рішень та постанов господарського суду за 

нововиявленими обставинами; порядок прийняття та виконання рішень, ухвал та 

постанов господарського суду; вмінь: орієнтуватися в системі нормативно-

правових актів, якими регламентуються відносини у сфері відправлення 

правосудді у господарських справах; аналізувати й коментувати відповідні 

нормативні положення; аналізувати практику застосування господарського 

процесуального закону судами України, перспективи та основні напрямки 

розвитку господарського процесуального законодавства; правильно тлумачити та 

застосовувати норми господарського процесуального права; складати 

процесуальні документи: претензії, позовні заяви, апеляційні та касаційні скарги; 

вирішувати ситуаційні завдання, аргументувати власну точку зору, своє 

вирішення завдань; застосовувати судову практику під час вирішення конкретних 

ситуаційних завдань. 

Предмет: норми права, що регулюють суспільні відносини між учасниками 

господарського процесу і судом при здійсненні правосуддя в господарських 

справах. 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Тема 1. Предмет, метод та джерела господарського процесу. 

Тема 2. Досудове врегулювання господарських спорів. 

Тема 3. Учасники господарського процесу. 

Тема 4. Підвідомчість і підсудність справ господарським судам. 

Тема 5. Судові витрати. Процесуальні строки 

Тема 6. Докази і доказування у господарському процесі. 

Тема 7.  Позов у господарському процесі. 

Тема 8.  Вирішення господарських спорів у першій інстанції. 

Тема 9.  Перегляд судових рішень в апеляційному порядку. 

Тема 10: Перегляд судових рішень в касаційному порядку 

Тема 11: Перегляд судових рішень господарського суду за 

нововиявленими обставинами. Виконання судових рішень господарського 

суду 

Тема 12: Особливості розгляду справ про банкрутство 

Тема 13: Третейський розгляд господарських справ 
 

 


