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Пререквізити: теорія держави і права, логіка, господарське право України. 
кореквізити: адвокатура України; навчальна практика. 

 
 

Мета і завдання дисципліни 
Мета дисципліни: формування у студентів глибоких теоретичних знань та достатніх 

практичних навичок з правового регулювання господарських процесуальних відносин. 
Завдання дисципліни: сформувати у здобувачів вищої освіти здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. знання та розуміння предметної області та професійної діяльності, здатність 
працювати в команді, знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм матеріального 
і процесуального права, здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати 
правові позиції, здатність до самостійної підготовки проектів актів правозастосування, здатність до 
логічного, критичного  і системного аналізу документів, розуміння їх правового характеру і значення. 

 
Очікувані результати навчання 

Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: оцінювати недоліки і переваги 
аргументів, аналізуючи відому проблему; доносити до респондента матеріал з певної проблематики 
доступно і зрозуміло; застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати 
юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки; готувати проекти необхідних 
актів застосування права відповідно до правового висновку зробленого у різних правових ситуаціях; 
надавати консультації щодо можливих способів захисту прав і інтересів клієнтів у різних правових 
ситуаціях. 

 
Тематичний план дисципліни і календар його виконання 

Таблиця 2 – Тематичний план дисципліни 
Самостійна робота студентів № 

тижня 
Тема лекції* Тема практичного 

заняття* Зміст Год. Література 
1 2 3 4 5 6 

1 Господарський суд, 
його завдання та 
функції 

Господарський суд, 
його завдання та 
функції 

Підготовка до 
семінарського заняття за 
темою №1:  
- опрацювання лекційного 
матеріалу (лекція №1);  
- вивчення нормативно-
правових актів до теми 
№1.  

5 [1, с.10-13; 2; 
3, с.8-21] 
 

2 Поняття, предмет, 
метод та принципи 
господарського 
процесуального 
права 

 Поняття, предмет, 
метод та принципи 
господарського 
процесуального 
права 

Підготовка до 
семінарського заняття за 
темою №2: 
- опрацювання 
лекційного матеріалу 
(лекція №2); 
- вивчення нормативно-
правових актів до теми 
№2.  

5 [1, с.13-25; 2; 
3, с.22-32] 

 

3 Учасники 
господарського 
процесу 

Учасники 
господарського 
процесу 

Підготовка до 
семінарського заняття за 
темою №3: 
- опрацювання лекційного 
матеріалу (лекція №3);  
- вивчення нормативно-
правових актів до теми 
№3 

5 [1, с.59-67; 2; 
3, с.73-84] 
 

4 Докази та 
доказування в 
господарському 
процесі 

Докази та 
доказування в 
господарському 
процесі 

Підготовка до 
семінарського заняття за 
темою №4: 
- опрацювання лекційного 
матеріалу (лекція №4);  

5 [1, с.89-99; 2; 
3, с.85-95] 
 



- вивчення нормативно-
правових актів до теми 
№4; 
- підготовка до 
контрольної роботи за 
темами №1-3 

5 Підвідомчість та 
підсудність справ 
господарським 
судам 

Підвідомчість та 
підсудність справ 
господарським судам 

Підготовка до 
семінарського заняття за 
темою №5:  
- опрацювання лекційного 
матеріалу (лекція №5);  
- вивчення нормативно-
правових актів до теми 
№5 

5 [1, с.53-58; 2; 
3, с.58-72] 
 

6 Позов в 
господарському 
процесі. Запобіжні 
заходи в 
господарському 
процесі 

Позов в 
господарському 
процесі. Запобіжні 
заходи в 
господарському 
процесі 

Підготовка до 
семінарського заняття за 
темою №6:  
- опрацювання лекційного 
матеріалу (лекція № 6); 
- вивчення нормативно-
правових актів до лекції 
№6 

5 [1, с.107-120; 
2; 3, с.97-105] 
 

7 Процесуальні 
строки. Судові 
витрати 

Процесуальні строки. 
Судові витрати 

Підготовка до 
семінарського заняття за 
темою №7: 
- опрацювання лекційного 
матеріалу (лекція №7);  
- вивчення нормативно-
правових актів до теми 
№7 

5 [1, с.68-88; 2; 
3, с.106-129] 
 

8 Порушення 
провадження у 
справі в 
господарському 
суді. Підготовка 
справи до судового 
розгляду 

Порушення 
провадження у справі 
в господарському 
суді. Підготовка 
справи до судового 
розгляду 

Підготовка до 
семінарського заняття за 
темою №8:  
- опрацювання лекційного 
матеріалу (лекція № 8); 
- вивчення нормативно-
правових актів до теми 
№8; 
- підготовка до тестового 
контролю за темами №5-7 

5 [1, с.129-132; 
2; 3, с.147-
156] 
 

9 Порядок судового 
розгляду 
господарської 
справи 

Порядок судового 
розгляду 
господарської 
справи. 

Підготовка до 
семінарського заняття за 
темою №9:  
- опрацювання лекційного 
матеріалу (лекції №9);  
- вивчення нормативно-
правових актів до теми 
№9 

5 [1, с.134-136; 
2; 3, с.164-
178] 
 

10 Судові рішення Судові рішення Підготовка до 
семінарського заняття за 
темою №10:  
- опрацювання лекційного 
матеріалу (лекція №10);  
- вивчення нормативно-
правових актів до теми 
№10; 
- підготовка до захисту 
індивідуального завдання 

5 [1, с.138-145; 
2; 3, с.187-
215] 
 

11 Перегляд судових  Перегляд судових Підготовка до 5 [1, с.151-155; 



рішень в 
апеляційному 
порядку діяльності 

рішень в 
апеляційному 
порядку діяльності 

семінарського заняття за 
темою №11: 
- опрацювання 
лекційного матеріалу 
(лекція №11); 
- вивчення нормативно-
правових актів до теми 
№11.  

2; 3, с.216-
230] 

 

12 Перегляд судових 
рішень в 
касаційному 
порядку 

Перегляд судових 
рішень в касаційному 
порядку 

Підготовка до 
семінарського заняття за 
темою №12: 
- опрацювання лекційного 
матеріалу (лекція №12);  
- вивчення нормативно-
правових актів до теми 
№12 

5 [1, с.162-166; 
2; 3, с.231-
241] 
 

13 Перегляд судових 
рішень за 
нововиявленими 
обставинами 

Перегляд судових 
рішень за 
нововиявленими 
обставинами 

Підготовка до 
семінарського заняття за 
темою №13: 
- опрацювання лекційного 
матеріалу (лекція №13);  
- вивчення нормативно-
правових актів до теми 
№13; 

5 [1, с.170-180; 
2; 3, с.251-
258] 
 

14 Основні правила 
виконання судових 
рішень 
господарських 
судів 

Основні правила 
виконання судових 
рішень 
господарських судів 

Підготовка до 
семінарського заняття за 
темою №14:  
- опрацювання лекційного 
матеріалу (лекція №14);  
- вивчення нормативно-
правових актів до теми 
№14 

5 [1, с.186-196; 
2; 3, с.259-
271] 
 

15 Вирішення 
господарських 
спорів 
третейськими 
судами 

Вирішення 
господарських спорів 
третейськими судами 

Підготовка до 
семінарського заняття за 
темою №15:  
- опрацювання лекційного 
матеріалу (лекція № 15); 
- вивчення нормативно-
правових актів до лекції 
№15 

5 [2; 3, с.272-
280] 
 

16 Провадження у 
справах про 
банкрутство 

Провадження у 
справах про 
банкрутство 

Підготовка до 
семінарського заняття за 
темою №16:  
- опрацювання лекційного 
матеріалу (лекція №16);  
- вивчення нормативно-
правових актів до теми 
№16 

5 [1, с.205-224; 
2; 5] 
 

17 Розгляд та 
вирішення 
господарських 
спорів між 
суб'єктами 
господарської 
діяльності України 
та інших держав 

Розгляд та вирішення 
господарських спорів 
між суб'єктами 
господарської 
діяльності України та 
інших держав 

Підготовка до 
семінарського заняття за 
темою №17:  
- опрацювання лекційного 
матеріалу (лекція № 17); 
- вивчення нормативно-
правових актів до лекції 
№17 

2 [2; 3, с.281-
297] 
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Примітка: *Лекції  проводяться щотижня по дві години,  практичні заняття проводяться щотижня по дві 
години 



 
Політика дисципліни 

Організація освітнього процесу з дисципліни відповідає вимогам положень про організаційне і 
навчально-методичне  забезпечення  освітнього  процесу,  освітній  програмі  та  навчальному  плану.  
Студент  зобов’язаний відвідувати  лекції  і  практичні  заняття  згідно  з  розкладом,  не  
запізнюватися  на  заняття,  домашні  завдання виконувати відповідно до графіка. Пропущене 
практичне заняття студент зобов’язаний опрацювати самостійно  у повному обсязі і відзвітувати 
перед викладачем не пізніше, ніж за тиждень до чергової атестації. До практичних занять  студент  
має  підготуватися  за  відповідною  темою  і  проявляти  активність.   

Важливим  компонентом самостійної роботи студента є його Індивідуальна робота. 
Виконуючи індивідуальну роботу, студент повинен дотримуватися політики доброчесності. 
У випадку плагіату він отримує незадовільну оцінку і має виконати завдання за новою 
темою. Індивідуальна робота є складовою вивчення змісту навчальної дисципліни та сприяє 
розвитку творчої активності студентів, прищеплює навички, необхідні для самоосвіти, пошуку 
шляхів вдосконалення професійної діяльності. Індивідуальна робота передбачає підготовку 
реферату або реферативного повідомлення  з обраної студентом тематики та підготовку до 
практичних занять. Вимоги до виконання індивідуальних завдань відображені  в робочій 
програмі дисципліни. 

1.  
 

Критерії оцінювання результатів навчання.  
Кожний вид роботи з дисципліни оцінюється за чотирибальною шкалою. Семестрова 

підсумкова оцінка визначається як середньозважена з усіх видів навчальної роботи, виконаних і 
зданих позитивно з урахуванням коефіцієнта вагомості. При оцінюванні знань студентів 
використовуються різні засоби контролю, зокрема: засвоєння теоретичного матеріалу з тем 
перевіряється усним опитуванням, письмовим опитуванням (тестування), контрольною роботою; 
якість виконання, набуття теоретичних знань і практичних навичок перевіряється шляхом 
розв’язання практичних завдань та веденням дискусій під час усного опитування, а також 
виконанням самостійної роботи (виконання та презентація індивідуального завдання).  

 

 
Структурування дисципліни за видами робіт і оцінювання результатів навчання 

студентів у першому семестрі за ваговими коефіцієнтами 
Аудиторна робота Самостійна, 

індивідуальна 
робота  

Семестровий 
контроль, 
залік 

  
Семінарські заняття  Контрольна 

робота 
Тестовий контроль Індивідуальне 

завдання 
УО (мінімальна кількість оцінок  
усього опитування – 6) 

КР ТК ІЗ 

ВК:                                            0,7 0,1 0,1 0,1 

 
Залік (за 
рейтингом ) 
 
 

Примітка: УО- усне опитування,  ВК – ваговий коефіцієнт; КР- контрольна робота, ТК – тестовий 
контроль;; ІЗ - індивідуальне завдання. 

 
Оцінювання тестових завдань  

Тестове завдання для кожного студента складається з десяти тестів, кожен з яких оцінюється 
чотирма балами. Максимальна сума балів, яку може набрати студент, складає 40. Оцінювання 
здійснюється за чотирибальною шкалою.  Відповідність набраних балів за тестове завдання оцінці, 
що виставляється студенту, представлена у нижченаведеній таблиці. 
Сума балів за тестове завдання 1 – 10 11-20 21-30 31-40 
Оцінка 2 3 4 5 

Якщо відповідь на тестове завдання має 2-3 правильних значення, а студент вказав частину з 
них, то сума балів у цьому випадку буде пропорційна кількості правильних відповідей. Наприклад, у 
тесті є три правильних відповіді, а студент вказав лише дві з них, тоді він отримує за тестове 
завдання два бали з трьох. На тестування відводиться 15 хвилин. Правильні відповіді студент записує 
у талоні відповідей. При цьому усі графи для відповідей повинні бути заповнені цифрами, що 



відповідають вірним, на погляд студента, відповідям. Через 15 хвилин студенти здають викладачу 
завдання з талонами відповідей. Викладач на наступному занятті оголошує результати тестування.  

Якщо студент отримав негативну оцінку, то він повинен перездати її у встановленому 
порядку, але обов’язково до терміну наступного контролю. У випадку, коли студент не виконав 
індивідуальний план з дисципліни у заплановані терміни без поважних причин, то під час 
відпрацювання заборгованості при позитивній відповіді йому виставляється мінімальна оцінка 
„задовільно”. 

 
Співвідношення вітчизняної шкали оцінювання і шкали оцінювання ЄКТС 

Оцінка 
ECTS 

Інституційна 
шкала балів 

Інституційна 
оцінка 

Критерії оцінювання 

A 4,75-5,00 5 Відмінно – глибоке і повне опанування навчального матеріалу і 
виявлення відповідних умінь та навиків. 

B 4,25-4,74 4 Добре – повне знання навчального матеріалу з кількома  
незначними помилками. 

С 3,75-4,24 4 Добре – в загальному правильна відповідь з двома-трьома 
суттєвими помилками. 

D 3,25-3,74 3 Задовільно – неповне опанування програмного матеріалу, але 
достатнє для практичної діяльності за професією. 

E 3.00-3,24 3 

З
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о
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н

о
 

Задовільно – неповне опанування програмного матеріалу, що 
задовольняє мінімальні критерії оцінювання 

FX 2,00-2,99 2 Незадовільно – безсистемність одержаних знань і неможливість 
продовжити навчання без додаткових знань з дисципліни 

F 0,00-1,99 2 

Н
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о
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н
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Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота і повторне 
вивчення дисципліни. 

 

 
Контрольні питання з дисципліни 

1. Поняття, предмет та  метод господарського процесуального права.   
2. Класифікації принципів господарського процесуального права.  
3. Правовий статус судді господарського суду.   
4. Суд як обов’язковий суб’єкт господарських процесуальних правовідносин.   
5. Місце  господарського  процесуального  права  в  системі  національного права України.  
6. Повноваження міжнародного комерційного арбітражу.  
7. Повноваження третейських судів з вирішення господарських справ.  
8. Договірна підсудність справ господарським судам.  
9. Проблемні питання досудового регулювання господарських спорів.  
10. Склад господарського суду: поняття, порядок формування.  
11. Процесуальні права й обов’язки співучасників.   
12. Підстави  та  процесуальний  порядок  залучення  (вступу)  у  процес  третіх осіб,які не 

заявляють самостійних вимог на предмет спору.   
13. Відмінність процесуального статусу третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги на предмет 

спору, від процесуального статусу позивачів і співучасників.   
14. Відмінність  процесуального  статусу  третіх  осіб,  які  не  заявляють  самостійні  вимоги  на  

предмет  спору,  від  процесуального  статусу  третіх  осіб,  які заявляють самостійні вимоги на 
предмет спору.  

15. Поняття  зловживання  правами  у  господарському    процесі.  Прояви  зловживання 
процесуальними правами.  

16. Процесуальне становище експерта, спеціаліста, перекладача.  
17. Процесуальне становище помічника судді та секретаря судового засідання.  
18. Класифікація доказів. 
19. Предмет доказування в господарському процесі.  
20. Процесуальне становище судових експертів.  
21. Види судових експертиз у господарському процесі.  
22. Забезпечення доказів у господарському процесі.  
23. Види позову у господарському процесуальному праві.  
24. Відзив на позовну заяву: вимоги до оформлення.  
25. Заперечення та пояснення третьої особи щодо позову або відзиву.  
26. Порядок роз’єднання позовів.  



27. Порядок врегулювання спору за участю судді господарського суду.  
28. Поняття заяви з процесуальних питань та вимоги до такої заяви.  
29. Наслідки порушення законодавчих вимог до заяв з процесуальних питань.  
30. Порядок розгляду заяви про забезпечення позову.   
31. Виконання ухвали суду про забезпечення позову.   
32. Заміна виду забезпечення позову.   
33. Скасування заходів забезпечення позову.   
34. Відшкодування збитків, завданих забезпеченням позову.   
35. Поняття й порядок застосування зустрічного забезпечення позову.  
36. Розподіл судових витрат.  
37. Витрати, пов’язані з розглядом господарської справи: поняття, склад, порядок визначення.  
38. Витрати на професійну правничу допомогу.  
39. Зупинення, поновлення та продовження процесуальних строків.  
40. Порядок відшкодування судових витрат.   
41. Порядок повернення судових витрат.  
42. Підстави та порядок відстрочення, розстрочення, зменшення та  збільшення розміру судових 

витрат.   
43. Особливості оплати судових витрат фізичними особами – підприємцями.  
44. Особливості оплати судових витрат в іноземній валюті.  
45. Порядок фіксування господарського процесу.  
46. Процесуальні  питання,  пов’язані  із  заміною  судді  на  стадії  судового розгляду справи.  
47. Вирішення  господарських  спорів  за  відсутності  відповідача  у  судовому процесі.  
48. Заходи  процесуального  примусу:  поняття,  види,  підстави  й  порядок застосування.  
49. Порядок проведення судового засідання в режимі відеоконференції.  
50. Порядок вручення судового рішення.  
51. Особливості  викладення  рішень  господарських  судів  у  судових  спорах окремих видів.  
52. Негайне виконання судового рішення та його види.   
53. Окрема ухвала господарського суду.  
54. Виправлення описок та арифметичних помилок у судових рішеннях.  
55. Визначення порядку і строку виконання рішення суду, забезпечення його виконання.  
56. Особливості спрощеного провадження у господарському процесі.  
57. Поняття  судового  наказу  і  наказного  провадження  у  господарському процесі.  
58. Вимоги, за якими може бути видано судовий наказ.  
59. Форма і зміст заяви про видачу судового наказу.  
60. Порядок видачі судового наказу господарського суду.  
61. Порядок скасування судового наказу господарського суду.  
62. Підстави залишення апеляційної/ касаційної скарги без руху, повернення  апеляційної/ 

касаційної скарги.   
63. Строки апеляційного провадження в господарському процесі.   
64. Строки касаційного провадження в господарському процесі.  
65. Порядок  поновлення  пропущеного  строку  на  апеляційне  та  касаційне оскарження судового 

рішення.  
66. Порядок приєднання до апеляційної/ касаційної скарги.  
67. Порядок  доповнення,  зміни  або  відкликання  апеляційної/  касаційної скарги або відмови від 

неї.  
68. Відзив на апеляційну/ касаційну скаргу.  
69. Особливості апеляційного оскарження ухвал суду першої інстанції.  
70. Особливості касаційного оскарження ухвал господарських судів.  
71. Особливості розгляду апеляційної скарги на ухвалу суду першої інстанції.  
72. Особливості розгляду касаційної скарги на ухвалу господарського суду.  
73. Підстави і порядок передачі справи на розгляд палати, об’єднаної палати або Великої Палати 

Верховного Суду.  
74. Порядок  вручення  судових  рішень  судів  апеляційної  та  касаційної  інстанції.  
75. Відмова від заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними 

обставинами та її наслідки.  
76. Виконавче провадження як завершальна стадія господарського процесу.  
77. Наказ господарського суду і порядок його виконання.  
78. Повноваження господарського суду на стадії виконавчого провадження.  
79. Відстрочка або розстрочка виконання рішення, зміна способу та порядку виконання рішення, 



ухвали, постанови.   
80. Затвердження мирової угоди у виконавчому провадженні.  
81. Порядок  оскарження  дій  чи  бездіяльності  органів  державної  виконавчої служби.   
82. Зупинення і поворот виконання рішення, постанови господарського суду.  
83. Виправлення помилки у виконавчому документі та визнання його таким, що не підлягає 

виконанню. 
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