
Господарський процес 

 

Заплановані результати навчання: 

Мета вивчення начальної дисципліни: формування у здобувачів вищої освіти 

системи правових поглядів і знань, навичок застосування процесуального 

законодавства, підвищення рівня свідомості та правової культури, опанування та 

засвоєння студентами теоретичних знань щодо основних понять, принципів та 

інститутів господарського процесуального права, судової практики та розв’язання 

проблем, що виникають при застосуванні норм господарського процесуального 

законодавства  в практичній юридичній діяльності. 

 

Основні завдання навчальної дисципліни: є надання здобувачам вищої освіти 

необхідних знань щодо засвоєння норм господарського процесуального 

законодавства та дослідження сутності різних наукових шкіл; відпрацювання у 

здобувачів вищої освіти наукового підходу до аналізу норм чинного господарського 

процесуального права, необхідності вдосконалення правового регулювання 

здійснення господарського судочинства; вміння розв’язати конкретні правові 

ситуації, що виникають у господарському судочинстві на базі застосування норм 

національного та міжнародного законодавства; розвитку правового мислення щодо 

реалізації положень господарського процесуального права в сфері розгляду і 

вирішення судами господарських спорів та при здійсненні провадження у справах про 

банкрутство; усвідомлення відповідальності при здійсненні юридично значимих дій. 

 

Компетентності: 

загальні: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК 4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно так і письмово.  

ЗК 6. Навички використання інформаційних комунікаційних технологій. 

 

фахові (спеціальні): 

ФК 4. Знання і розуміння міжнародних стандартів прав людини, положень 

Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також практики 

Європейського суду з прав людини.  

ФК 7. Здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин 

національного права, а також змісту правових інститутів, щонайменше з таких 

галузей права, як: конституційне право, адміністративне право і адміністративне 

процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне право, кримінальне і 

кримінальне процесуальне право. 

 ФК 8. Знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм 

матеріального і процесуального права.  

ФК 12. Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати 

правові позиції.  

ФК 14. Здатність до консультування з правових питань, зокрема, можливих 

способів захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, 

належного дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних та 



конфіденційної інформації.  

ФК 15. Здатність до самостійної підготовки проектів актів правозастосування 

 

Програмні результати навчання: 

ПРН 4 Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої 

проблеми. 

ПРН 6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему 

ПРН 11. Володіти базовими навичками риторики. 

ПРН 15. Вільно використовувати для професійної діяльності доступні 

інформаційні технології і бази даних. 

ПРН 22. Готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до 

правового висновку зробленого у різних правових ситуаціях. 

ПРН 23. Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та 

інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях. 

 

Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Поняття, принципи та джерела господарського процесуального права 

Тема 2. Господарські суди в судовій системі України. Досудове врегулювання 

господарських спорів. Третейські суди 

Тема 3. Юрисдикція господарських судів. Інстанційна юрисдикція. 

Територіальна юрисдикція (підсудність). Учасники судового процесу. 

Тема 4. Доказування, докази  та судові витрати в господарському процесі 

Тема 5.  Процесуальні строки. Наказне провадження. Позов у господарському 

процесі 

Тема 6. Вирішення господарських спорів у першій інстанції. Провадження у 

справах про банкрутство. 

Тема 7. Перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядку 

Тема 8. Перегляд рішення, ухвали, постанови господарського суду за 

нововиявленими або виключними обставинами. Виконання рішення, ухвали, 

постанови. Провадження у справах за участю іноземних осіб 

 

Трудомісткість 

Загальна кількість годин 135 гол. 

Кількість кредитів 4,5 

Форма семестрового контролю: екзамен. 
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