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РЕФЕРАТ 
 

Объем дипломной работы составляет 56 страниц. Количество 

использованных источников – 84. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС, 

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ, ПРИМИРИТЕЛЬНАЯ 

ПРОЦЕДУРА, МЕДИАЦИЯ, ПРИМИРИТЕЛЬ, СОГЛАШЕНИЕ О 

ПРИМИРЕНИИ.  

Объектом исследования в настоящей дипломной работе являются 

общественные отношения, складывающиеся в процессе применения 

примирительной процедуры в хозяйственном судопроизводстве. 

Предмет исследования – правовые нормы, регламентирующие порядок 

применения примирительной процедуры в хозяйственном судопроизводстве. 

Цель работы – изучить роль и значение примирительной процедуры в 

хозяйственном процессе согласно действующего законодательства и 

практики его применения. 

Методы исследования, использованные в настоящей работе: метод 

анализа, формально-юридический, сравнительно-правовой и исторический 

методы, методы теоретического анализа учебной литературы и нормативных 

правовых актов. 

Научная новизна работы выражается в нахождении пробелов и 

спорных моментов в законодательстве и предложении их устранения. 

Результаты проведённого исследования могут быть использованы в 

законотворческой деятельности, а также в учебном процессе. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический 

материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого 

процесса, а все заимствованные из литературных и других источников 

теоретические, методологические и методические положения и концепции 

сопровождаются ссылками на их авторов.  
  



РЕФЕРАТ 
 

Аб'ём дыпломнай працы складае 56 старонак. Колькасць выкарыстаных 

крыніц – 84. 

КЛЮЧАВЫЯ СЛОВЫ: ГАСПАДАРЧЫ ПРАЦЭС, 

АЛЬТЭРНАТЫЎНАЕ ВЫРАШЭННЕ СПРЭЧАК, ПРЫМІРЭНЧАЯ 

ПРАЦЭДУРА, МЕДЫЯЦЫЯ, ПРЫМІРЭНЕЦ, ПАГАДНЕННЕ АБ 

ПРЫМІРЭННІ.  

Аб'ектам даследавання ў дадзенай дыпломнай рабоце з'яўляюцца 

грамадскія адносіны, якія складваюцца ў працэсе прымянення 

прымірыцельных працэдур у гаспадарчым судаводстве. 

Прадмет даследавання – прававыя нормы, якія рэгламентуюць парадак 

прымянення прымірыцельных працэдур у гаспадарчым судаводстве. 

Мэта працы – вывучэнне ролі і значэння прымірыцельнай працэдуры ў 

гаспадарчым працэсе згодна з дзеючага заканадаўства і практыкі яго 

прымянення, а таксама ўнесці прапановы па ўдасканаленні прымірыцельнай 

працэдуры. 

Метады даследавання, выкарыстаныя ў сапраўднай працы: метад 

аналізу, фармальна-юрыдычны, параўнальна-прававой і гістарычны метады, 

метады тэарэтычнага аналізу вучэбнай літаратуры і нарматыўных прававых 

актаў. 

Навуковая навізна працы выяўляецца ў знаходжанні прабелаў і 

спрэчных момантаў у заканадаўстве і прапанове іх ліквідацыі. Вынікі 

праведзенага даследавання могуць быць выкарыстаны ў заканатворчай 

дзейнасці, а таксама ў навучальным працэсе. 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены в ёй аналітычны матэрыял 

правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а все 

запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 

метадычныя становішча і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 

аўтараў. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SUMMARY 

 

The volume of the thesis is 56 pages. Number of sources used – 84. 

KEY WORDS: BUSINESS PROCESS, ALTERNATIVE DISPUTE 

RESOLUTION, CONCILIATION, MEDIATION, MEDIATOR, A 

RECONCILIATION AGREEMENT.  

The object of research in this thesis is the phenomenon of social relations, 

emerging in the process of conciliation procedures in economic proceedings. 

The subject of the research is the legal norms that regulate the procedure for 

the use of conciliation procedures in economic proceedings. 

The purpose of the work is to study the role and importance of conciliation 

in the economic process in accordance with the current legislation and practice of 

its application, as well as to make proposals to improve the conciliation procedure. 

Research methods used in this work: the method of analysis, formal legal, 

comparative legal and historical methods, methods of theoretical analysis of 

educational literature and normative legal acts. 

Scientific novelty of the work is expressed in finding gaps and controversial 

issues in the legislation and the proposal to eliminate them. The results of the study 

can be used in legislative activity, as well as in the educational process. 

His Eminence himself confirms that the analytical material given in it 

correctly and objectively reflects the state of the process under study, and all 

theoretical, methodological and methodological provisions and concepts borrowed 

from literary and other sources are accompanied by references to their authors. 
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