
 
 

ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ 
Тип дисципліни: 
Семестр: 
п’ятий  
Тип дисципліни: вільного вибору студента 
Семестр: п’ятий 
Обсяг дисципліни: загальна кількість годин – 180 (кредитів ЄКТС – 6), аудиторні години: 
лекції – 32, семінарські заняття – 32, самостійна робота – 116. 
Лектори: 
к. юрид. н., доцент Дмитришин Ю.Л. 
Результати навчання:  
Знання: 
- розмежовувати інститути господарського права та господарсько-процесуального права; 
- пояснити суть і значення господарського права, головних інститутів господарського 
права; 
- проаналізувати законодавство, що регулює господарські та господарсько-процесуальні 
відносини; 
- види підприємств, господарських товариств; 
- знати поняття статутний фонд та його розмір необхідний для створення окремих видів 
господарських товариств; 
- поняття ліцензії, ліцензійні види господарської діяльності; 
- установчі документи та їх види; 
- поняття банкрутство, санація, арбітражний керуючий; 
- поняття допустимі та належні докази; 
- порядок вступу в чинність рішень господарського суду першої інстанції; 
- порядок оскарження рішень судів першої інстанції. 
Уміння : 
- працювати з нормативно-правовими актами; 
- оперувати юридичною термінологією; 
- на практиці застосовувати набуті знання з курсу “Господарське право та господарське 
процесуальне право України України” 
- проаналізувати законодавство, що регулює господарські та господарсько-процесуальні 
правовідносини; 
- дати визначення банківської системи. Елементи банківської системи. Банківської 
діяльності;  
- розмежовувати досудове і судове врегулювання господарських спорів. 
Здатності: 
- інтегровано використовуючи набуті ним знання з курсів господарського та 
господарського процесуального права; 
- письмово аргументувати власну правову позицію, в тому числі шляхом складання 
процесуальних документів (позову, відзиву на позовну заяву, клопотання, проекту 
судового рішення, ухвали суду, апеляційної та касаційної скарги тощо);  
- опрацьовувати офіційні друковані видання вищих судових інстанцій України («Вісника 
Верховного Суду України» та «Вісника Вищого господарського суду України», 
«Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у 
господарських справах»). 
Спосіб навчання: 
аудиторне. 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: 
– цивільне право України; 
– трудове право України. 
 



 
 

Зміст навчальної дисципліни: 
Поняття та система господарського права. Господарське законодавство. Правовий 

статус суб’єктів господарювання. Правовий статус підприємства.  Правовий статус 
господарських товариств. Правове регулювання банкрутства. Відновлення 
платоспроможності господарюючого суб’єкта. Правове регулювання економічної 
конкуренції. Відповідальність в господарському праві. Державна та комунальна власність 
в Україні. Правове регулювання приватизації. Господарські договори. Правове 
регулювання біржової діяльності в Україні. Поняття та система господарського 
процесуального права. Досудове врегулювання господарських спорів. Учасники судового 
процесу  в господарському суді. Правове регулювання подання позову в господарському 
процесі. Поняття позову. Елементи позову. Вирішення господарських спорів у першій 
інстанції. 
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127 с. 
Форми та методи навчання: 
лекції, семінарські заняття, самостійна робота. 
Методи і критерії оцінювання:  
– поточний контроль: виконання контрольних робіт та індивідуальних завдань. 
– підсумковий контроль: залік – у сьомому семестрі. 
100-бальна шкала оцінювання. 
Мова навчання: 
українська. 
Кафедра: 
правознавства, соціології та політології. 


