Господарський процес
Метою вивчення дисципліни є формування у студентів наукового поняття про
зміст, структуру і систему господарського процесу; різнобічне освоєння студентами
принципів, завдань, основ господарського процесу.
Завдання вивчення дисципліни полягає у набутті студентами знань, умінь і
здатностей ефективно вирішувати завдання правового регулювання господарських
процесуальних відносин, що виникають у процесі організації та здійснення господарської
діяльності між суб'єктами господарювання, а також між цими суб'єктами та іншими
учасниками відносин у сфері господарювання.
Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни
Після вивчення дисципліни студент повинен:
Знати:
 систему судів господарської юрисдикції та їх компетенцію;
 принципи господарського процесуального права; 3) поняття та структуру
господарсько-процесуальних правовідносин;
 види процесуальних строків;
 роль доказів та доказування в господарському процесі;
 порядок вирішення господарських спорів та виконання рішень, ухвал, постанов
господарського суду;
 апеляційне та касаційне провадження;
 перегляд рішень господарських судів Верховним Судом України;
 перегляд за ново виявленими обставинами;
 господарське судочинство з іноземним елементом.
Вміти:
 тлумачити та застосовувати норми господарського процесуального права,
постанови пленуму Вищого господарського суду України;
 приймати процесуальні рішення в різноманітних процесуальних ситуаціях;
 складати позовні заяви, скарги та інші процесуальні акти-документи.
Зміст дисципліни
Тема 1. Поняття, предмет, метод та джерела господарського процесуального права.
Тема 2. Досудове врегулювання господарських спорів.
Тема 3. Підвідомчість і підсудність справ господарським судам.
Тема 4. Докази і доказування в судовому процесі.
Тема 5. Позов в господарському процесі.
Тема 6. Вирішення господарських спорів у першій інстанції
Тема 7. Судове рішення.
Тема 8. Оскарження судових рішень та ухвал в апеляційному порядку.
Тема 9. Оскарження судових рішень, ухвал та постанов в касаційному порядку
Тема 10. Перегляд рішення, ухвали, постанови господарського суду за новоявленими
обставинами.
Тема 11. Виконання рішення, ухвали, постанови господарського суду.
Тема 12. Провадження у справах про банкрутство.
Викладацький склад
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