
ГОСПОДАРСЬКЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО 
 

Мета курсу – формування у студентів системи правових знань про засади 
господарського процесу; значення і роль господарських судів в економіко-
правовій сфері життя суспільства в умовах ринкових відносин; порядок 

досудового врегулювання спорів, розгляду справи в суді, перегляду рішень в 

апеляційному та касаційному порядку, а також їх виконання; особливості 
розгляду спорів у сфері господарювання; вміння застосовувати на практиці 

набуті знання та складати відповідні процесуальні документи. 
Міжпредметні зв’язки. Курс «Господарське процесуальне право» має 

безпосередній зв'язок із такими дисциплінами як: «Господарське право», 

«Цивільне право (загальна частина)», «Цивільне право (особлива частина)». 
  Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей: здатність тлумачити і застосовувати положення 

нормативно-правових та правозастосовних актів у сфері господарського 

процесуального права; здатність здійснювати правову експертизу нормативно-
правових і правозастосовних актів у сфері господарського процесуального 

права; здатність тлумачити й застосовувати норми господарського 

процесуального права. 
Програмні результати навчання: 
знати: положення нормативно-правових актів, які регламентують 

загальні принципи господарського процесуального права; структуру 

господарських судів, їх компетенцію та підвідомчість господарських спорів; 

порядок досудового врегулювання спорів; порядок вирішення господарських 

спорів і виконання рішень, ухвал, постанов господарського суду; 
   вміти: складати претензії, позовні заяви та інші процесуальні акти-
документи; застосовувати процесуальні норми в практичній діяльності; 
приймати процесуальні рішення в різноманітних процесуальних ситуаціях. 

володіти: понятійно-категоріальним апаратом господарського 

процесуального права. 
Змістове наповнення навчальної дисципліни: 
Господарське процесуальне право: поняття, джерела, принципи. Окремі 

питання господарського процесу Правовий стан господарського суду в Україні. 

Поняття господарського процесу та господарського процесуального права. 

Досудове врегулювання господарських спорів. Підвідомчість і підсудність 

господарських справ господарським судам. Учасники господарського процесу. 

Докази в господарському процесі. Судові витрати. Процесуальні строки. Позов 

у господарському процесі. Порушення провадження у справі. 
Перегляд судових актів. Виконання судових рішень. Підготовка матеріалів 

до розгляду в засідання господарського суду. Вирішення господарських спорів. 
Рішення, ухвала, постанова господарського суду. Провадження у суді 

апеляційної інстанції. Провадження у суді касаційної інстанції. Перегляд 

рішення, ухвали, постанови господарського суду за нововиявленими 

обставинами. Виконання судових рішень господарських судів. Особливості 

розгляду справ про банкрутство. Третейський розгляд господарських спорів. 
Міжнародно-правові проблеми вирішення господарських (економічних) спорів. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний 



обсяг – 120 годин, у т. ч. – 50 годин аудиторних занять і 70 годин – 
самостійна та індивідуальна робота. 

Форма семестрового контролю: іспит 
 
 


