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Результати навчання: 

знати:  

міжнародно-правові акти та акти національного законодавства, що 

регулюють питання розгляду та вирішення справ в господарському 

судочинстві; 

суб’єктний склад та порядок реалізації права на звернення до 

господарського суду; 

компетенцію судових інстанцій щодо розгляду та вирішення 

господарських справ; 

судову практику щодо розгляду та вирішення господарських справ. 

вміти:  
складати необхідні процесуальні документи; 

правильно тлумачити господарське процесуальне законодавство; 

вирішувати різноманітні казуси, використовуючи набути ним знання з 

курсу навчальної дисципліни, аргументовано викладати свою правову 

позицію, письмово оформляти різноманітні процесуальні документи, що 

застосовуються при розгляді та вирішенні господарських справ. 
 

Анотація навчальної дисципліни: метою та завданням дисципліни є 

поглиблення студентами знань щодо питань форм захисту суб’єктивних прав 

та охоронюваних інтересів, ознайомлення з необхідними джерелами та 

принципами права, сприяння ґрунтовному засвоєнню нормативної бази, а 

також набуттю практичних навиків щодо правильного тлумачення та 

застосування законодавства. Передбачається освоєння загальних та 

спеціальних засад правового регулювання розгляду та вирішення справ у 

господарському судочинстві. Крім цього курс охоплює аналіз матеріалів як 

опублікованої, так і неопублікованої судової практики.  
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На лекційних заняттях студентам пропонується конспективний виклад 

теми, що включатиме теоретичні основи дисципліни, огляд науково-

публіцистичних матеріалів, аналіз законодавчої бази та матеріалів практики 

розгляду та вирішення господарських справ. Виклад тематичного матеріалу 

на лекційному занятті спрямовуватиме студентів у найбільш раціональному 

напрямі щодо вивчення навчальної дисципліни та даватиме їм знання в 

обсязі, необхідному для подальшого поглибленого вивчення навчальної 

дисципліни. Практичні заняття спрямовані на закріплення та поглиблення 

здобутих теоретичних знань студентів, ґрунтовне засвоєння нормативної 

бази, а також набуття практичних навиків щодо правильного тлумачення та 

застосування законодавства. Особливість практичних занять з полягає в 

тому, що під час їх проведення основна увага зосереджується на розв'язанні 

практичних завдань, що передбачені планами практичних занять, 

письмовому виконанні завдань із складання процесуальних документів 

(позовних заяв, претензій, апеляційних, касаційних скарг тощо), документів, 

що можуть бути оформлені в судовому процесі (заяви, клопотання, 

заперечення, відзиви, ухвали тощо). Практичні заняття можуть проходити в 

різних формах: доповідь, реферативна доповідь, дискусія, колоквіум, рольові 

ігри, складання процесуальних документів тощо. Такі форми дають 

можливість обговорити тематичні питання в різних ракурсах та залучити до 

такого обговорення максимальну кількість сту¬дентів, сприяють розвитку 

мислення та мови, засвоєнню матеріалу та зобов'язують готуватися до 

кожного заняття. Студент на практичному занятті при обговоренні 

тематичного питання повинен: чітко формулювати основні теоретичні 

положення; обґрунтовувати і доводити свої міркування і твердження; давати 

повну і стислу відповідь на поставлене запитання; доповнювати доповідача 

та ін. Наприкінці практичного заняття викладач підсумовує рівень підготовки 

студентів до заняття, зазначає позитивні й негативні аспекти відповідей, 

аналізує та оцінює дані відповіді та визначає завдання на наступне заняття. 
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