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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Згідно з навчальним планом на 2019–2020 навчальний рік, на вивчення навчальної 

дисципліни «Господарський процес» для денної форми навчання виділено всього 150 

академічних годин (5 кредитів ЕCTS), у т .ч. аудиторних – 70 години (лекції – 28, 

практичні заняття – 42), самостійна робота студентів – 80 годин. 

Опис навчальної дисципліни за показниками та формами навчання наведено в 

таблиці: 

 

Найменування  

показників  

Шифр та 

найменування 

галузі знань, 

спеціальності, рівень 

вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів, 

відповідних ЕCTS – 5 
Галузь знань 08 

 Обов’язкова  

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3 

Спеціальність 081 

4-й 4-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – 

розрахункове 

Семестр 

8-й 7-й 

Загальна кількість  

академічних годин – 150 

Лекції 

28 год 16 год 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 5 

самостійної роботи  

студента – 6 

Перший (бакалаврський) 

рівень вищої освіти 

Практичні 

42 год. ‒ 

Самостійна робота 

80 год 64 год. 

Підсумковий контроль: іспит  

 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Господарське процесуальне право» є 

формування здобувачів вищої освіти постійної системи правових поглядів і знань, звичок 

застосування процесуального законодавства, підвищення рівня свідомості та еколого-

правової культури, опанування та засвоєння студентами теоретичних знань щодо 

основних понять, принципів та інститутів господарського процесуального права; 

формування практичних навичок щодо самостійного вивчення і використання судової 

практики вищих судових інстанцій, спеціальної літератури з тематики курсу, самостійного 

розв’язання проблем, що виникають при застосуванні норм господарського 

процесуального законодавства, розробки правових документів, що використовуються в 

практичній юридичній діяльності. 

 

2. ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Навчальна дисципліна «Господарське процесуальне право» базується на знаннях 

таких дисциплін, як «Судові та правоохоронні органи», «Конституційне право», вивчених 

на 1 курсі та «Цивільне право», вивченому на 2-му курсі, «Цивільний процес», 

«Адміністративне право», «Адміністративний процес», «Договірне право», вивченому на 

3-му курсі. 

 



3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

Символ результатів 

навчання за 

спеціальністю «Право» 

відповідно до ОПП 

 

Результати навчання з дисципліни 

РН 1 РН 1. Визначати вагомість та переконливість аргументів в процесі 

оцінки заздалегідь невідомих умов та обставин. 

РН 2. РН 2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті 

аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її 

розв’язання. 

РН 3 РН 3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних 

джерел. 

РН 4 РН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі 

аналізу відомої проблеми. 

РН 5 РН 5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних 

обставин з достатньою обґрунтованістю. 

РН 6 РН 6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи 

відому проблему.  

РН 7 РН 7. Складати та узгоджувати план власного дослідження і 

самостійно збирати матеріали за визначеними джерелами. 

РН 8 РН 8. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для 

повного та всебічного встановлення певних обставин. 

РН 9 РН 9. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких 

потрібна допомога і діяти відповідно до отриманих рекомендацій. 

РН 11 РН 11. Володіти базовими навичками риторики. 

РН 12 РН 12 Доносити до респондента матеріал з певної проблематики 

доступно і зрозуміло 

РН 13 РН 13 Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням 

професійного та суспільного контексту. 

РН 14 РН 14.Належно використовувати статистичну інформацію, 

отриману з першоджерел та вторинних джерел для своєї 

професійної діяльності.  

РН 17 РН 17.Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання 

завдань групи. 

РН 18 РН 18. Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових 

доктрин, цінностей та принципів функціонування національної 

правової системи. 

РН 19 РН 19. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та 

змісту основних правових інститутів і норм фундаментальних 

галузей права. 

РН 20 РН 20. Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і 

процесів 

 



 

4. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«Господарське процесуальне право» 

 

 

Змістовий модуль 1. Загальні положення господарського процесуального 

права   

Тема 1.1. Принципи господарського процесуального права 

Тема 1.2. Досудове врегулювання господарських спорів  

Тема 1.3. Підвідомчість і підсудність справ господарським судам  

 

Змістовий модуль 2. Вирішення господарських спорів  

 

Тема 2.1. Подання позовної заяви.  

Тема 2.2. Докази. Судові витрати. Процесуальні строки  

Тема 2.3. Порушення провадження та підготовка матеріалів до розгляду. 

Тема 2.4. Процесуальні особливості вирішення спору в суді першої інстанції 

 

Змістовий модуль 3.  Перегляд судових актів 

 

Тема 3.1. Перегляд судових рішень в апеляційному порядку  

Тема 3.2. Перегляд судових рішень у касаційному порядку  

Тема 3.3. Перегляд судових рішень Верховним Судом України 

Тема 3.4. Виконання судових актів господарського суду 

 



5. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви 

змістових  

модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

 

всього 

у тому числі  

всього 

у тому числі 

л п лб інд СРС л п лб інд СРС 

Змістовий модуль 1 Загальні положення господарського процесуального права   

Тема 1.1 4 2  4  2 6      4 

Тема 1.2 6 4  4  2 6  2 2   4 

Тема 1.3. 10 2 4  6 8  2    4 

Разом за 

модуль 1 

30 8  12  10 20 20 4 2  10 12 

Змістовий модуль 2 Вирішення господарських спорів 

Тема 2.1 6 2 4  2 8      4 

Тема 2.2 8 2 4  2 8  2    4 

Тема 2.3. 8 2 4  4 12  2 2   6 

Тема 2.4 8 4 6  2 12      4 

Разом за 

модуль 2 

70 10 18  10 40 20 4 2  10 18 

                        Змістовий модуль 3. Перегляд судових актів 

 

Тема 3.1 6 2 2  4 4      2 

Тема 3.2 8 2 2  6 6  2 2   2 

Тема 3.3 8 2 4  4 4  2    2 

Тема 3.4 8 4 4  6 6      4 

Разом за 

модуль 3 

50 10 12  20 20 20 4 2  10 10 

Всього 

годин  

150 28 42 – 40 80 60 16 6 – 30 40 

 

Примітка: л – лекції, п – практичні заняття, лб–лабораторно-практичні заняття; інд – 

індивідуальні завдання, СРС – самостійна робота студентів. 

 

 

6. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

6.1. Лекції 

 

Тема і зміст лекції К-ть 

годин 

Змістовий модуль 1. Загальні положення господарського процесуального права   

           Тема 1. Принципи господарського процесуального права  

 1.Господарські суди в системі органів судової влади.  

2.Джерела господарського процесуального прав а. 

3.Поняття принципів організації та діяльності господарського суду та  їх 

2 



класифікація. 

4.Принципи організації господарського суду. 

5.Принципи здійснення правосуддя господарським судом та їх зміст. 

Тема 2. Досудове врегулювання господарських спорів  

1. Значення досудового врегулювання господарських спорів.  

2. Порядок пред’явлення претензії.  

3. Порядок і строки розгляду претензії.  

4. Досудове врегулювання розбіжностей, що виникають під час 

укладення певної категорії господарських договорів. 

4 

Тема 3. Підвідомчість і підсудність справ. 

1. Поняття  підвідомчості господарських справ. 

2. Справи, підвідомчі господарським судам. 

3. Підсудність господарських справ. Територіальна та виключна 

підсудність. Передача справ за підсудністю. 

4. Підвідомчість і підсудність справ за участю іноземних підприємств і 

організацій. 

2 

Разом за змістовий модуль 1 8 

Змістовий модуль 2.  Вирішення господарського спору в суді першої інстанції 

 

Тема 4. Подання позовної заяви 

1. Право на зверення до господарського суду. 

2. Вимоги до змісту і форми позовної заяви. 

3. Предмет та підстава позову. 

4. Визначення правової позиції у позовній заяві 

5.Нормативно-правове обгрунтування у позовній заяві: вимоги до змісту 

і форми 

6. Позовні вимоги. 

2 

Тема 5. Докази. Судові витрати. Процесуальні строки 

1. Поняття і види доказів. Письмові докази. Речові докази.  

2. Призначення і проведення експертизи. Висновок експерта.  

3. Обов’язок доказування і подання доказів. Підстави звільнення від 

2 



доказування. Запобіжні заходи. 

4. Поняття і склад судових витрат.  

5. Судовий збір, порядок та розміри його сплати. Пільги щодо сплати 

судового збору. Порядок повернення судового збору. 

6. Розподіл і відшкодування судових витрат. 

7. Поняття і види строків в господарському процесі. Встановлення та 

обчислення процесуальних строків.  

8. Закінчення процесуальних строків. Зупинення процесуальних строків.  

9. Відновлення та продовження  процесуальних строків. 

Тема 6. Порушення провадження та підготовка матеріалів до 

розгляду.  

1. Процесуальні особливості порушення провадження 

2. Права представників суб’єктів господарювання  

3. Дії судді для підготовки справи дол. Розгляду 

4. Призначення то проведення судового  засідання 

5. Процесуальні ухвали в іпершій інстанції.  

2 

        Тема 7. Процесуальні особливості вирішення спору в суді  

1. Судові ухвали: види, зміст, форма. 

2. Прийняття та обґрунтування рішення суду. 

3. Зміст та форма судового рішення. 

4. Особливості завершення вирішення спору в суді першої інстанції.  

4 

Разом за змістовий модуль 2 10 

Змістовий модуль 3.  Перегляд судових актів господарським судом 

 

Тема 8. Перегляд судових актів в апеляційному порядку  

1. Право апеляційного оскарження. 

2. Порядок та строк подання апеляційної скарги. Повернення 

апеляційної скарги. 

3. Межі перегляду справи в апеляційній інстанції. Повноваження 

апеляційної інстанції. 

4. Підстави для скасування або зміни рішення місцевого господарського 

2 



суду. 

5. Постанова апеляційної інстанції. 

Тема 9. Перегляд судових рішень у касаційному порядку 

1. Право касаційного оскарження. Порядок та строк подання касаційної 

скарги. Повернення касаційної скарги. Прийняття касаційної скарги та порядок 

її розгляду. 

2. Межі перегляду справи в касаційній інстанції. Повноваження 

касаційної інстанції.  

3. Підстави для скасування  або зміни рішення або постанови. Постанова 

касаційної інстанції. 

2 

Тема 10. Перегляд судових рішень Верховним Судом України 

1. Заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України: 

суб’єкти, строк та підстави подання.   

2. Порядок подання заяви про перегляд судових рішень господарських 

судів. 

3. Підготовка справи до розгляду у Верховному Суді України. 

4. Порядок розгляду справи Верховним Судом України. 

5. Характеристика повноважень Верховного Суду України за наслідками 

розгляду справи про перегляд судових рішень господарських судів. 

2 

Тема 11. Виконання судових актів господарського суду   

1. Особливості виконання актів господарського суду 

2. Виконавче провадження щодо рішень господарських судів 

3. Порядок перегляду рішення, ухвали, постанови за нововиявленими 

обставинами. 

4 

Разом за змістовий модуль 3 10 

Всього 28 

 

6.2. Практичні заняття 

 

Тема і зміст практичних занять К-ть 

годин 

Змістовий модуль 1. Загальні положення господарського процесуального права   

 

           Тема 1. Принципи господарського процесуального права  4 



 1.Господарські суди в системі органів судової влади.  

2.Джерела господарського процесуального прав а. 

3.Поняття принципів організації та діяльності господарського суду та  їх 

класифікація. 

4.Принципи організації господарського суду. 

5.Принципи здійснення правосуддя господарським судом та їх зміст. 

Тема 2. Досудове врегулювання господарських спорів  

1. Значення досудового врегулювання господарських спорів.  

2. Порядок пред’явлення претензії.  

3. Порядок і строки розгляду претензії.  

4. Досудове врегулювання розбіжностей, що виникають під час 

укладення певної категорії господарських договорів. 

4 

Тема 3. Підвідомчість і підсудність справ. 

1. Поняття  підвідомчості господарських справ. 

2. Справи, підвідомчі господарським судам. 

3. Підсудність господарських справ. Територіальна та виключна 

підсудність. Передача справ за підсудністю. 

4. Підвідомчість і підсудність справ за участю іноземних підприємств і 

організацій. 

4 

Разом за змістовий модуль 1 12 

Змістовий модуль 2.  Вирішення господарського спору в суді першої інстанції 

 

Тема 4. Подання позовної заяви 

1. Право на зверення до господарського суду. 

2. Вимоги до змісту і форми позовної заяви. 

3. Предмет та підстава позову. 

4. Визначення правової позиції у позовній заяві 

5.Нормативно-правове обгрунтування у позовній заяві: вимоги до змісту 

і форми 

6. Позовні вимоги. 

4 

Тема 5. Докази. Судові витрати. Процесуальні строки 4 



1. Поняття і види доказів. Письмові докази. Речові докази.  

2. Призначення і проведення експертизи. Висновок експерта.  

3. Обов’язок доказування і подання доказів. Підстави звільнення від 

доказування. Запобіжні заходи. 

4. Поняття і склад судових витрат.  

5. Судовий збір, порядок та розміри його сплати. Пільги щодо сплати 

судового збору. Порядок повернення судового збору. 

6. Розподіл і відшкодування судових витрат. 

7. Поняття і види строків в господарському процесі. Встановлення та 

обчислення процесуальних строків.  

8. Закінчення процесуальних строків. Зупинення процесуальних строків.  

9. Відновлення та продовження  процесуальних строків. 

Тема 6. Порушення провадження та підготовка матеріалів до 

розгляду.  

6. Процесуальні особливості порушення провадження 

7. Права представників суб’єктів господарювання  

8. Дії судді для підготовки справи дол. Розгляду 

9. Призначення то проведення судового  засідання 

10. Процесуальні ухвали в іпершій інстанції.  

4 

        Тема 7. Процесуальні особливості вирішення спору в суді  

5. Судові ухвали: види, зміст, форма. 

6. Прийняття та обґрунтування рішення суду. 

7. Зміст та форма судового рішення. 

8. Особливості завершення вирішення спору в суді першої інстанції.  

6 

Разом за змістовий модуль 2 18 

Змістовий модуль 3.  Перегляд судових актів господарським судом 

 

Тема 8. Перегляд судових актів в апеляційному порядку 1. Право 

апеляційного оскарження. 

1. Порядок та строк подання апеляційної скарги. Повернення 

апеляційної скарги. 

2. Межі перегляду справи в апеляційній інстанції. Повноваження 

2 



апеляційної інстанції. 

3. Підстави для скасування або зміни рішення місцевого господарського 

суду. 

4. Постанова апеляційної інстанції. 

Тема 9. Перегляд судових рішень у касаційному порядку 

1. Право касаційного оскарження. Порядок та строк подання касаційної 

скарги. Повернення касаційної скарги. Прийняття касаційної скарги та порядок 

її розгляду. 

2. Межі перегляду справи в касаційній інстанції. Повноваження 

касаційної інстанції.  

3. Підстави для скасування  або зміни рішення або постанови. Постанова 

касаційної інстанції. 

2 

Тема 10. Перегляд судових рішень Верховним Судом України 

1. Заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України: 

суб’єкти, строк та підстави подання.   

2. Порядок подання заяви про перегляд судових рішень господарських 

судів. 

3. Підготовка справи до розгляду у Верховному Суді України. 

4. Порядок розгляду справи Верховним Судом України. 

5. Характеристика повноважень Верховного Суду України за наслідками 

розгляду справи про перегляд судових рішень господарських судів. 

4 

Тема 11. Виконання судових актів господарського суду   

1. Особливості виконання актів господарського суду 

2. Виконавче провадження щодо рішень господарських судів 

3. Порядок перегляду рішення, ухвали, постанови за нововиявленими 

обставинами. 

4 

Разом за змістовий модуль 3 12 

Всього 42 

 

6.3. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми К-ть 

годин 

Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Статус судді господарського суду 6 



 1.Огляд законодавства щодо статусу судді господарського суду 

2. Правовий статус судді 

3. Повноваження судді у вирішення господарських спорів 

Тема 2. Вжиття запобіжних заходів у господарському процесі   

1.Правове регулювання запобіжних заходів та їх види  

2.Відшкодування шкоди, завданої вжиттям запобіжних заходів  

6 

Тема 3. Медіація як спосіб вирішення господарського спору 

1.Медіація як альтернативний спосіб досудового врегулювання спор 

2.Порядк проведення процесів медіації 

3.Наслідки вжиття медіації 

4.Виконання медіаційної угоди 

8 

Разом за змістовий модуль 1 20 

Змістовий модуль 2. 

Тема 4. Перегляд рішень, ухвали, постанови господарського суду за 

нововиявленими обставинами 

1.Підстави перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами 

2. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами 

4 

Тема 5. Провадження у справах про оскарження рішень третейських судів 

та про видачу виконавчих документів на примусове виконання рішень 

третейських судів 

1.Праві засади діяльності третейських судів в Україні 

 2.Діяльність третейського суду у вирішенні господарських спорів  

3.Оскарження рішення третейського суду  

4 

Тема  6. Провадження у справах за участю іноземних суб’єктів 

господарювання 

1.Підсудність судам справ за участю іноземних суб’єктів 

господарювання  

2. Законодавство, яке застосовується у вирішенні спорів за участю 

іноземних суб’єктів господарювання  

 3.Виконання судових доручень  

4 

Разом за змістовий модуль 2 14 

Змістовий модуль 3. 



Тема 7. Міжнародний коменрційний арбітраж     

1. Діяльність Міжнародного комерційного арбітражного суду при торгово-

промисловій палаті України  

2.Порядок подання позовної заяви до Міжнародного комерційного 

арбітражного суду Порядок призначення та відводу арбітрів  

 3.Підготовка справи до арбітражного розгляду та арбітражний розгляд  

 4.Арбітражне рішення, припинення арбітражного розгляду справи 

4 

Тема 8. Провадження у справах про банкрутство 

1.Законодавтсво щодо визнання банкрутом 

2. стадії розгляду справи про банкрутство. 

3.  Судові процедури у справі про банкрутство. 

4. Наслідки визнання банкрутом. 

4 

Тема  9. Правові засади діяльності Морської арбітражної комісії в Україні  

 

1.Діяльність Морської арбітражної комісії при Торгово-промисловій 

палаті України  

2.Порядок організації та визначення складу морської арбітражної комісії 

для розгляду справу 

3.Арбітражне провадження 

4.Підготовка справи до арбітражного розгляду, арбітражний розгляд та 

порядок оспорювання арбітражного рішення  

4 

Разом за змістовий модуль 3 16 

Всього годин  80 

 

Примітка: У розрахунку годин на виконання самостійної роботи передбачено час на 

виконання індивідуальних завдань 

 

6.4. Орієнтовна тематика індивідуальних  

та групових завдань 

Варіант №  1 

1. Господарське процесуальне право як самостійна галузь права, наука та 

навчальна дисципліна. 

2. Участь прокурора у розгляді справ.  

3. Роз’яснення і виправлення рішення, ухвали. Окрема ухвала.  

Варіант №  2 
1. Предмет та метод господарського процесуального права. 

2. Особи, які сприяють здійсненню правосуддя: їх правовий статус в 

господарському процесі. 

3. Поняття, сутність та значення апеляційного оскарження. 



Варіант №  3 

1. Поняття та система принципів господарського судочинства. 

2. Поняття та види доказів в господарському процесі.  

3. Право апеляційного оскарження, його суб’єкти. Об’єкти оскарження в 

апеляційному порядку. 

Варіант №  4 
1. Джерела господарського процесуального права. 

2. Належність і допустимість доказів. Підстави звільнення від доказування. 

3. Порядок подання апеляційної скарги, вимоги щодо її форми та змісту. Порядок 

розгляду апеляційної скарги.  

Варіант №  5 
1. Суб’єкти господарського процесуального права. 

2. Поняття доказування в діяльності господарських судів. Обов’язок доказування і 

подання доказів.  

3. Межі перегляду справи в апеляційній інстанції.  

Варіант №  6 
1. Правова природа господарських судів та їх місце у судовій системі. 

2. Витребування доказів. Оцінка доказів. 

3. Повноваження апеляційної інстанції. Постанова апеляційної інстанції.  

Варіант №  7 
1. Історія виникнення господарських судів в Україні. 

2. Поняття, зміст та призначення інституту запобіжних заходів. Види запобіжних 

заходів та підстави їх вжиття. 

3. Апеляційні скарги на ухвали місцевого господарського суду.  

Варіант №  8 

1. Система, склад і структура господарських судів в Україні. 

2. Забезпечення позову.  

3. Перегляд судових рішень в касаційному порядку. Поняття, сутність і значення 

касаційного оскарження.  

Варіант №  9 

1. Процесуальна форма діяльності господарських судів. 

2. Поняття та види процесуальних строків. 

3. Право касаційного оскарження, його суб’єкти. Об’єкти оскарження в 

касаційному порядку.  

Варіант №  10 
1. Право на звернення до господарського суду. Стадії господарського процесу. 

2. Встановлення та обчислення процесуальних строків. Зупинення процесуальних 

строків. 

3. Строк та порядок подання касаційної скарги, її форма та зміст.  

Варіант №  11 

1. Автоматизована система документообігу суду. 

2. Поняття та склад судових витрат. 

3. Порядок розгляду касаційної скарги.  

Варіант №  12 
1. Роль Верховного Суду України у здійсненні господарського судочинства. 

2. Розподіл судових витрат.  

3. Повноваження касаційної інстанції. Постанова касаційної інстанції. Варіант №  

13 
1. Поняття, переваги та недоліки досудового врегулювання господарських спорів. 

2. Поняття позову. Елементи та види позовів. 



3. Перегляд судових рішень Верховним Судом України.  

Варіант №  14 
1. Порядок досудового врегулювання господарських спорів. Врегулювання 

розбіжностей, що виникають при укладенні, зміні та розірвані договорів. 

2. Форма і зміст позовної заяви. Документи, що подаються до позовної заяви.  

3. Повноваження Верховного Суду України при перегляді судових рішень 

господарських судів. Обов’язковість судових рішень Верховного Суду України.  

Варіант №  15 
1. Підвідомчість справ системі господарських судів України. 

2. Порядок подання позовної заяви. Пред’явлення зустрічного позову. Об’єднання 

позовних вимог. 

3. Поняття нововиявлених обставин. Підстави перегляду судових рішень за 

нововиявленими обставинами.  

Варіант №  16 
1. Підсудність справ господарським судам. 

2. Відмова у прийнятті позовної заяви. Повернення позовної заяви. 

3. Порядок та строки подання заяви про перегляд судового рішення за 

нововиявленими обставинами.  

Варіант №  17 
1. Територіальна підсудність справ господарському суду. 

2. Дії судді по підготовці справи до розгляду.  

3. Прийняття заяви та перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами.  

Варіант №  18 
1. Виключна підсудність справ господарському суду. 

2. Порядок вирішення господарських спорів у суді. 

3. Обов’язковість виконання судових рішень. Поняття та сторони виконавчого 

провадження.  

Варіант №  19 
1. Склад учасників господарського процесу. 

2. Відкладення, зупинення, поновлення та припинення судового розгляду. 

3. Наказ господарського суду як виконавчий документ. Строк для пред’явлення 

наказу до виконання.  

Варіант №  20 
1. Господарський суд як учасник господарського процесу. Відвід судді. 

2. Види процесуальних актів, які приймає господарський суд під час вирішення 

господарських спорів. 

3. Дії господарського суду у разі невиконання рішення, ухвали, постановки.  

Варіант №  21 
1. Сторони в судовому процесі, їх права та обов’язки.  

2. Порядок прийняття, форма та зміст судового рішення. Додаткове рішення, 

ухвала. 

3. Відстрочка або розстрочка виконання рішення, зміна способу та порядку 

виконання рішення, ухвали, постанови.  

Варіант №  22 
1. Треті особи як учасники судового процесу. 

2. Права господарського суду щодо прийняття рішення. Оголошення рішення та 

набрання ним законної сили. 

3. Провадження у справах за участю іноземних суб’єктів господарювання. 



7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

Під час лекційного курсу застосовуються слайдові презентації у програмі Microsoft 

Office PowerPoint, роздатковий матеріал, конференції, дискусійне обговорення 

проблемних питань. 

Практичні заняття проводяться у формі семінарів-практикумів з виконанням 

ситуаційних, індивідуальних, інтерактивх завдань, робота у групах, лабораторних 

досліджень, ділових та рольових ігор, наукові дискусії, мозкові штурми, аналіз фабул та 

ситуацій, «судові засідання», «судові дебати». 

 

8. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

Поточний контроль з навчальної дисципліни «Господарське процесуальне право» 

включає тематичне оцінювання та модульний контроль. 

Тематичне оцінювання аудиторної та самостійної роботи здобувачів вищої освіти  

здійснюється на основі отриманих ними поточних оцінок за усні та письмові відповіді з 

предмету, самостійні, практичні та контрольні роботи. 

Поточний контроль за виконанням ІНДЗ здійснюється відповідно до графіку 

виконання завдання. 

Модульний контроль проводиться у формі комп’ютерного тестування.  

Кількість отриманих балів з кожного виду навчальних робіт за різними формами 

поточного контролю виставляється здобувачам вищої освіти  у журнал академічної групи 

та електронний журнал після кожного контрольного заходу. 

Підсумковий контроль навчальної діяльності здійснюється у формі іспиту за 

результатами поточного контролю (тематичного оцінювання, виконання ІНДЗ та 

модульного контролю) і передбачає обов’язкову присутність здобувачів вищої освіти. 

Результати іспиту оприлюднюються в журналі академічної групи до початку 

екзаменаційної сесії. 

 

9. ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Оцінка за лекційне заняття виставляється за активність здобувача вищої освіти в 

дискусії, якість конспекту. 

Оцінку на практичному занятті здобувач вищої освіти отримує за виконані 

розрахункові, лабораторні роботи, командні проекти, зроблені доповіді, презентації, 

реферати, есе, активність під час дискусій.  

Під час модульного та підсумкового контролюзасобами оцінювання результатів 

навчання з навчальної дисципліни є стандартизовані комп’ютерні тести.



 

10. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Поточний контроль успішності здобувачів вищої освіти здійснюється за 

чотирирівневою шкалою ‒ «2», «З», «4», «5». 

 

Критеріїоцінюваннярезультатів навчання 

за чотирирівневоюшкалою 

 

Бали Критерії оцінювання 

«Відмінно» Отримують за роботу, в якійповністю і правильно 

виконанозавдання. Водночасздобувач вищої освітимає 

продемонструвативмінняаналізувати і оцінюватиявища, факти і 

процеси, застосовуватинауковіметоди для 

аналізуконкретнихситуацій, робитисамостійнівисновки, на 

основіякихпрогнозуватиможливийрозвитокподій і процесів, 

докладнообґрунтуватисвоїтвердження та висновки. 

«Добре» Отримують за роботу, в якійповністю і правильно виконано 75 % 

завдань. Водночасздобувач вищої освітивиявляєнавичкианалізувати 

і оцінюватиявища, факти і події, робитисамостійнівисновки, на 

основіякихпрогнозуватиможливийрозвитокподій і процесів та 

докладнообґрунтуватисвоїтвердження та висновки. 

«Задовільно» Отримують за роботу, в якійправильновиконано60 % завдань. При 

цьомуздобувач вищої освіти не виявиввмінняаналізувати і 

оцінюватиявища, факти та недостатньообґрунтувавтвердження та 

висновки, недостатньопевноорієнтується у навчальномуматеріалі. 

«Незадовільно» Отримують за роботу, в якійвиконаноменш як60 % завдань. При 

цьому здобувач вищої освітидемонструєневмінняаналізуватиявища, 

факти,події, робитисамостійнівисновки та їхобґрунтувати, 

щосвідчить про те, що студент не оволодівпрограмнимматеріалом. 

 

Підсумкова оцінказдисциплінивиставляється за 100-бальною шкалою. Вона 

обчислюється як середнє арифметичне значення (САЗ) всіх отриманих студентом оцінок з 

наступним переведенням їх у бали за такою формулою: 

, 

де БПК – бали з поточного контролю; САЗ – середнє арифметичне значення усіх 

отриманих студентом оцінок (з точністю до 0,01); mах ПК – максимально можлива 

кількість балів з поточного контролю. 

Відсутність студента на занятті у формулі приймається як «0». 

Критеріїоцінюванняза дворівневою шкалою 

 

Під час проведеннязалікунавчальнідосягненнястудентівоцінюються за дворівневою 

шкалою: зараховано, незараховано. 

Оцінка «зараховано» (60‒100 балів) ставиться студентові, якийвиявивзнання 

основного навчальногоматеріалу в обсязі, необхідному для подальшогонавчання і 

майбутньоїроботи за фахом, здатнийвиконуватизавдання, передбаченніпрограмою, 



ознайомлений з основною рекомендованоюлітературою; під 

часвиконаннязавданьприпускаєтьсяпомилок, але демонструєспроможністьїхусувати. 

Оцінка «незараховано» (1‒59 балів) ставиться студентові, 

якийдопускаєпринциповіпомилки у виконанніпередбаченихпрограмоюзавдань, не 

можепродовжитинавчаннячирозпочатипрофесійнудіяльність без додаткових занять з 

відповідноїдисципліни. 

 

Шкала оцінювання успішності здобувачів вищої освіти 

 

За 100-бальною 

шкалою 

За шкалою ECTS За національною шкалою 

іспит залік 

90‒100 A Відмінно  

 

 

Зараховано 

82‒89 B Добре 

75‒81 C 

64‒74 D Задовільно 

60‒63 E 

35‒59 FX Незадовільно (незараховано) з можливістю 

повторного складання 

1‒34 F Незадовільно (незараховано) з обов’язковим 

повторним вивченням 

 

Розподіл балів, що присвоюється здобувачам вищої освіти за підсумкового контролю 

«іспит» 

 

 

Види робіт 

 

Лекції 

Практичні 

заняття 

Самостій- 

на робота 

Модуль-ний 

контроль 

 

ІНДЗ 

Загаль-

ний бал 

Максимально 

можлива 

кількість балів 

 

10 

 

30 

 

10 

 

40 

 

10 

 

100 

 

 

11. ПЕРЕЛІК НАОЧНИХ ТА ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ 

 

Наочні засоби: 

1. Слайдові презентації у програмі Microsoft Office PowerPoint 

2. Зразки процесуальних документів 

3. Нормативна документація 

 

12. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

 

Нормативно-правові акти 

Конституція України // ВВР. – 1996. – № 30. – Ст. 141. 

Конвенція про захист прав людини та основних свобод // ГУ. – 10 січня 2001 р. – № 

3 (2503). 

Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.2018 р. // ВВР. – 20182. – 

№ 6. – Ст. 56. 

Господарський кодекс України від 16  січня 2003 р. // ВВР. – 2003. – № 18, № 19-20, 

№ 21-22. – Ст.144.  



Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р. // ВВР. – 2004. – 

№ 40-41, 42. – Ст.492 

Кодекс адміністративного судочинства України від 06 липня 2005 р.// УК. – 17 

серпня 2005 р. – № 153–154.  

Закон України від 14 травня 1992 «Про відновлення платоспроможності боржника 

або визнання його банкрутом» // ВВР. – 1992. – № 31. – ст. 440. 

Закон України від 26 листопада 1993 р. «Про Антимонопольний комітет України» 

//ВВР. – 1993. – № 50. – Ст. 472. 

Закон України від 24 лютого 1994 р.  «Про міжнародний комерційний арбітраж»// 

ВВР. – 1994. – № 25. – Ст. 198.  

Закон України від 16 жовтня 1996 р. «Про Конституційний Суд України» //ВВР. – 

1996. – № 49. – Ст. 272. 

Закон України від 17 липня 1997 р. «Про ратифікацію Конвенції про захист прав і 

основних свобод людини 1950 р., Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до 

Конвенції» // ВВР. – 1997. – № 40. – Ст. 263. 

Закон України від 21.04.1999 р. «Про виконавче провадження» // ВВР. – 1999. – № 

24. – Ст. 207. 

Закон Україні від 01 листопада 2001 р. «Про захист економічної конкуренції» // 

ВВР. – 2001. – № 12. – Ст. 260. 

Закон України від 11 травня 2004 р. «Про третейські суди» // ВВР. – 2004. – № 35. – 

Ст. 412. 

Закон України від 22 грудня 2005 р. «Про доступ до судових рішень» // УК. – 2006. 

– № 73–74. – 18 квітня 2006 р. 

Закон України від 23 лютого 2006 р. «Про виконання рішень та застосування 

практики Європейського суду з прав людини» // УК. – 30 березня 2006 р. – № 60. 

Закон України від 07 липня 2010 р. «Про судоустрій і статус суддів» // УК вiд 

12.08.2010 р. – № 148. 

 

Основна література 

1. Господарський процес: підручник. / Світличний О. П. – Вид. 2, 

перероб. і доп. – К.: НУБіП України, 2018. – 342 с. // режим доступу 

https://www.businesslaw.org.ua/wp-content/GP.pdf 

2. Господарське процесуальне право / [ред. О. П. Подцерковний, М. Ю. Картузов]. – 

Х.: Одіссей, 2019. – 400 с. 

3. Господарське процесуальне право України / [ред. В. Л. Костюк]. – К.: Ін Юре, 2018. 

– 223 с. 

4. Господарське процесуальне право України / [заг. ред. В. Д. Чернадчук]. – Суми: 

Університетська книга, 2016. – 331 с. 

5. Господарське процесуальне право України : Підручник / [ред. О. І. Харитонової]. – 

К.: Істина, 2018. – 360 с. 

6. Балух В. Судова реформа – практичне застосування новел у господарському 

судочинстві / В. Балух // Право України. – 2019. – № 6.– С. 43–49. 

7. Балюк І. А. Господарське процесуальне право: навч. посібник / І. А. Балюк. – К.: 

КНЕУ, 2018. – 224 с. 

8. Баронов О. В. Третейский суд по совести / О.В. Баронов, В.Н. Тарасов // 

Третейский суд. – № 1. – СПб. – 2018. – С. 28–33. 

9. Беляневич В. Е. Справи про визнання недійсними актів державних та інших органів  

https://www.businesslaw.org.ua/wp-content/GP.pdf


10. Беляневич В. Деякі питання перегляду Верховним Судом України судових рішень 

Вищого господарського суду України / В. Беляневич // // Українське комерційне право. – 

2018. – № 11. – С. 43–49. 

11. Беляневич О. Про форми захисту прав суб’єктів господарювання / О. Беляневич // 

Українське комерційне право. – 2017. – № 8. – С. 62–69. 

12. Беляневич О. Верховенство права і законність як принципи господарського 

процесуального права / О. Беляневич // Право України. – 2015. – № 6.– С. 13–20. 

13. Борденюк В. В. Деякі питання розмежування повноважень між адміністративними 

та господарськими судами / В. В. Борденюк // Вісник господарського судочинства. – 2016. 

– № 1.– С. 131–137. 

 

Додаткова література 

 

Бабенко В. В. Доказування в господарському процесі: автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.04 «Господарське право; господарсько-

процесуальне право» / В. В. Бабенко; Академія правових наук України, НДІ приватного 

права і підприємництва. – К., 2017. – 19 с.  

Балух В. Судова реформа – практичне застосування новел у господарському 

судочинстві / В. Балух // Право України. – 2019. – № 6.– С. 43–49. 

Балюк І. А. Господарське процесуальне право: навч. посібник / І. А. Балюк. – К.: 

КНЕУ, 2018. – 224 с. 

Баронов О. В. Третейский суд по совести / О.В. Баронов, В.Н. Тарасов // 

Третейский суд. – № 1. – СПб. – 2018. – С. 28–33. 

Беляневич В. Е. Справи про визнання недійсними актів державних та інших органів  

Беляневич В. Деякі питання перегляду Верховним Судом України судових рішень 

Вищого господарського суду України / В. Беляневич // // Українське комерційне право. – 

2018. – № 11. – С. 43–49. 

Беляневич О. Про форми захисту прав суб’єктів господарювання / О. Беляневич // 

Українське комерційне право. – 2017. – № 8. – С. 62–69. 

Беляневич О. Верховенство права і законність як принципи господарського 

процесуального права / О. Беляневич // Право України. – 2015. – № 6.– С. 13–20. 

Борденюк В. В. Деякі питання розмежування повноважень між адміністративними 

та господарськими судами / В. В. Борденюк // Вісник господарського судочинства. – 2016. 

– № 1.– С. 131–137. 

Господарське процесуальне право / [ред. О. П. Подцерковний, М. Ю. Картузов]. – 

Х.: Одіссей, 2019. – 400 с. 

Господарське процесуальне право України / [ред. В. Л. Костюк]. – К.: Ін Юре, 2018. 

– 223 с. 

Господарське процесуальне право України / [заг. ред. В. Д. Чернадчук]. – Суми: 

Університетська книга, 2016. – 331 с. 



Господарське процесуальне право України : Підручник / [ред. О. І. Харитонової]. – 

К.: Істина, 2018. – 360 с. 

 

Інформаційні ресурси  

Законодавство України:  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/main – інформаційно-пошукова система по законодавству; 

http://search.ligazakon.ua – інформаційно-пошукова система по законодавству; 

http://www.legal.com.ua – інформаційно-пошукова система по законодавству; 

http://www.leonorm.com – нормативні документи зі стандартизації; 

http://www.building.kharkov.ua – нормативні документи у галузі будівництва; 

http://dnop.com.ua – нормативні акти з охорони праці.  

 

 Органи влади:  

http://iportal.rada.gov.ua – Верховна Рада України;  

http://www.president.gov.ua – Президент України; 

 http://www.kmu.gov.ua – Кабінет Міністрів України;  

http://minagro.gov.ua – Міністерство аграрної політики та продовольства України; 

http://www.menr.gov.ua – Міністерство екології та природних ресурсів України; 

http://www.land.gov.ua – Державна служба України з питань геодезії, картографії та 

кадастру;  

http://www.scourt.gov.ua – Верховний Суд України; 

 http://www.reyestr.court.gov.ua – Єдиний державний реєстр судових рішень 
 

 

 


