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вивчення навчальної 

дисципліни 

Навчальні дисципліни: «Юридична деонтологія», 

«Конституційне право України», «Судові та 

правоохоронні органи»,  «Цивільне право 

України», «Господарське право України», 

«Цивільне процесуальне право України». 

 

 

Заплановані результати навчання 

Мета вивчення навчальної дисципліни – формування у здобувачів 

вищої освіти системи правових поглядів і знань, навичок застосування 

процесуального законодавства, підвищення рівня свідомості та правової 

культури, опанування та засвоєння студентами теоретичних знань щодо 

основних понять, принципів та інститутів господарського процесуального 

права, судової практики та розв’язання проблем, що виникають при 

застосуванні норм господарського процесуального законодавства  в практичній 

юридичній діяльності. 

 

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є: надання 

здобувачам вищої освіти необхідних знань щодо засвоєння норм 

господарського процесуального законодавства та дослідження сутності різних 

наукових шкіл; відпрацювання у здобувачів вищої освіти наукового підходу до 



аналізу норм чинного господарського процесуального права, необхідності 

вдосконалення правового регулювання здійснення господарського судочинства; 

вміння розв’язати конкретні правові ситуації, що виникають у господарському 

судочинстві на базі застосування норм національного та міжнародного 

законодавства; розвитку правового мислення щодо реалізації положень 

господарського процесуального права в сфері розгляду і вирішення судами 

господарських спорів та при здійсненні провадження у справах про 

банкрутство; усвідомлення відповідальності при здійсненні юридично значимих 

дій. 

Компетентності:  

Загальні: 

– здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

– здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;  

– здатність спілкуватися державною мовою як усно так і письмово; 

– навички використання інформаційних комунікаційних технологій. 

Фахові: 

– знання і розуміння міжнародних стандартів прав людини, положень 

Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також 

практики Європейського суду з прав людини;  

–  здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин 

національного права, а також змісту правових інститутів, щонайменше з таких 

галузей права, як: конституційне право, адміністративне право і адміністративне 

процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне право, кримінальне і 

кримінальне процесуальне право; 

 –  знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм 

матеріального і процесуального права;  

–  здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати 

правові позиції; 

–  здатність до консультування з правових питань, зокрема, можливих 

способів захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної 

етики, належного дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних 

та конфіденційної інформації; 

–  здатність до самостійної підготовки проектів актів правозастосування. 

 

Програмні результати навчання:  
–  формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої 

проблеми; 

–  оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому 

проблему; 

– володіти базовими навичками риторики; 

– вільно використовувати для професійної діяльності доступні 

інформаційні технології і бази даних; 



– готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно 

до правового висновку зробленого у різних правових ситуаціях; 

– надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та 

інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях. 

 

Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Поняття, принципи та джерела господарського 

процесуального права 

Тема 2. Господарські суди в судовій системі України. Досудове 

врегулювання господарських спорів. Третейські суди 

Тема 3. Юрисдикція господарських судів. Інстанційна юрисдикція. 

Територіальна юрисдикція (підсудність). Учасники судового процесу. 

Тема 4. Доказування, докази  та судові витрати в господарському 

процесі 

Тема 5.  Процесуальні строки. Наказне провадження. Позов у 

господарському процесі 

Тема 6. Вирішення господарських спорів у першій інстанції. 

Провадження у справах про банкрутство. 

Тема 7. Перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному 

порядку 

Тема 8. Перегляд рішення, ухвали, постанови господарського суду за 

нововиявленими або виключними обставинами. Виконання рішення, 

ухвали, постанови. Провадження у справах за участю іноземних осіб 

. 

 

 

Трудомісткість: 

Загальна кількість годин 135 год. 

Кількість кредитів 4,5 

Форма семестрового контролю – екзамен. 

 



Таблиця 1 

Схема нарахування балів з навчальної дисципліни 

 

Денна форма навчання  

 

Назва теми 

Види навчальної роботи студентів 

Разом 

по 

темі 

Ведення 

конспекту 

лекцій 

Виконанн

я завдань 

на 

практични

х заняттях 

Виконання 

завдань 

самостійної 

роботи 

Розв’яза

ння 

тестів 

Тема 1. Поняття, принципи та джерела 

господарського процесуального права 
1 4 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

8 

Тема 2. Господарські суди в судовій 

системі України. Досудове врегулювання 

господарських спорів. Третейські суди 
1 4 3 8 

Тема 3. Юрисдикція господарських судів. 

інстанційна юрисдикція. Територіальна 

юрисдикція (підсудність). Учасники 

судового процесу 

1 
4 

4 
3 12 

Тема 4. Доказування, докази та судові 

витрати в господарському процесі 
1 4 3 8 

Тема 5. Процесуальні строки. Наказне 

провадження. Позов у господарському 

процесі 

1 4 3 8 

Тема 6. Вирішення господарських спорів у 

першій інстанції. Провадження у справах 

про банкрутство. 

1 
4 

4 
3 12 

Тема 7. Перегляд судових рішень в 

апеляційному та касаційному порядку 
1 

4 

4 
3 12 

Тема 8. Перегляд рішення, ухвали, 

постанови господарського суду за 

нововиявленими або виключними 

обставинами. Виконання рішення, ухвали, 

постанови. Провадження у справах за 

участю іноземних осіб 

1 4 3 12 

Всього 8 44 24 4 80 

ЕКЗАМЕН  20 

Разом  100 

 

* Перевірка засвоєння теоретичних питань та завдань, що виносилися на самостійну 

роботу, здійснюється шляхом перевірки виконаних письмово робіт. 

 

 

 



Таблиця 2 

Форми оцінювання результатів навчання 

 

Денна форма навчання  

 

Форми оцінювання результатів навчання 

Програмні 

результати 

навчання 

Форма оцінювання 

Ведення 

конспекту 

лекцій 

Виконання 

завдань на 

практичних 

заняттях 

Виконання 

завдань 

самостійної 

роботи 

Розв’язання 

тестів 
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ПРН 4. 0,8 1,34 4,4 7,34 2,4 4 0,3 0,5 2 3,34 

ПРН 6. 0,8 1,34 4,4 7,34 2,4 4 0,3 0,5 2 3,34 

ПРН 11. 0,8 1,34 4,4 7,34 2,4 4 0,3 0,5 2 3,34 

ПРН 15. 0,8 1,34 4,4 7,34 2,4 4 0,3 0,5 2 3,34 

ПРН 22. 0,8 1,34 4,4 7,34 2,4 4 0,3 0,5 2 3,34 

ПРН 23. 0,8 1,34 4,4 7,34 2,4 4 0,3 0,5 2 3,34 

 
Рекомендовані джерела інформації 

 

Основні: 

1. Конституція України від 28 червня 1996 року (із змінами та доповненнями). 

Відомості Верховної Ради України вiд 23 липня 1996 року, № 30.  Ст.141.  

2. Господарський процесуальний кодекс України № 1798-XII від 06.11.1991. 

Відомості Верховної Ради України. 1991 № 6. Ст. 56. 

3. Господарський кодекс України, прийнятий 16 січня 2003 р.  Відомості Верховної 

Ради України. 2003. № 18, № 19–20, № 21–22. Ст. 144.  

4. Цивільний кодекс України, прийнятий 16 січня 2004 р. Відомості Верховної Ради 

України. 2003.  № 40–44.  Ст. 356.  

5. Кодекс з процедур банкрутства, прийнятий 18 жовтня 2018 р. № 2597-VIII.  

Відомості Верховної Ради України.  2019. № 19. Ст. 74.  

6. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» № 1402-VIII від 02.06.2016. 

Відомості Верховної Ради України. 2016. № 31. Ст. 545. 

7. Закон України «Про судовий збір» № 3674-VI від 08.07.2011. Відомості 

Верховної Ради України. 2012. № 59. Ст. 110. 

8. Закон України «Про виконавче провадження» № 1404-VIІІ від 02.06.2016. 

Відомості Верховної Ради України.  2016. № 30. Ст. 5. 

9. Закон України «Про третейські суди» № 1701-ІV від 11.05.2004. Відомості 

Верховної Ради України. 2004. № 35. Ст. 1374. 

10. Закон України «Про міжнародний комерційний арбітраж» № 1701-ІV від 

11.05.2004. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 35. Ст. 1374. 

11. Закон України «Про міжнародні договори України» № 1906-ІV від 29.06.2004. 

Відомості Верховної Ради України. 2004. № 50. Ст. 540. 



12. Закон України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу 

України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного 

судочинства України та інших законодавчих актів» від 03.10.2017. Голос України.  28.10.2017.  

№ 221-222.  

13. Закон України «Про прокуратуру» від 14.10.2014. Відомості Верховної Ради 

України. 2015. № 2-3. Ст. 12.  

14. Закон України «Про судову експертизу» від 25.02.1994. Відомості Верховної Ради 

України. 1994. № 28. Ст. 232  

15. Закон України «Про ліквідацію місцевих господарських судів та утворення 

окружних господарських  судів»  Указ Президента України  № 453/2017  від  29.12.2017. 

Офіційний вісник України від 16.01.2018 № 005.  

16. Закон України «Про ліквідацію апеляційних господарських судів та утворення 

окружних апеляційних господарських  судів в апеляційних округах/ Указ Президента 

України  № 454/2017  від 29.12.2017. Офіційний вісник України від 16.01.2018 № 005.  

17. Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу 

України. Станом на 20.01.2018 року. За заг. ред. Короєда С.О. Київ : Видавничій дім 

«Професіонал», 2018. 400 с. 

18. Мелех, Л. В. Господарський процес.  Львів : ЛьвДУВС, 2016. 367 с. 

19. Зразки процесуальних документів у господарському провадженні. Київ : Центр 

учб. літ., 2015. 96 с. 

20. Кройтор В. А. , Бортнік О. Г. , Зайцев О. Л. Господарський процес: навч. посіб.   

Харків : Золота миля: ХНУВС, 2014. 318 с. 

21. Васильєв С. В. Господарський процес України: Підручник. Харьков: Еспада, 

2010. 288 с. 

22. Біда К. М., В. В. Бонтлаб Господарське процесуальне право України: навч. 

посібник. К.: Ін Юре, 2009. 223 с. 

23. Роїна О. М. Господарський процес: практ. посібник. 4-те вид., доп. і перероб.  

К.: КНТ, 2008. 180 с. 

24. Постанови пленумів Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів 

України: господарські справи : офіц. текст / упоряд.: С. А. Кузьмін, М. С. Кучеренко. Київ : 

ПАЛИВОДА А. В., 2015. 516 с. 

25. Ніколенко Л. М., Іванюта Н. В. Господарське процесуальне право України. 

Підручник. Київ: Дакор. 2020. 276  

26. Господарське судочинство. Процесуальні документи. Практичний коментар та 

зразки. Станом на 16.05.18 Практичний посібник. Чижмарь К.І., Журавльов Д.В. та ін. Київ: 

ЦУЛ, 2020. 176 с с. 

 

Допоміжні: 

1. Буга, Г.С. Порівняльний аналіз способів забезпечення позову за ЦПК та ГПК. 

Проблеми цивільного права та процесу : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 

пам'яті проф. О.А.Пушкіна, 23 трав. 2009 р. : /home/fulltext / МВС України, Харк. нац. ун-т 

внутр. справ, Навч.-наук. ін-т права, економіки та соціол.. - С.385-387. 

2. Григор'єва, В. Загальна характеристика стадій господарського процесу. 

Підприємництво, господарство і право. 2011.  № 6.  С.84-86. 

3. Дрішлюк, В.І. Елементи позову в господарських справах. Південноукраїнський 

правничий часопис. 2013. № 2. С. 49-50. 

4. Есипов, И. Прокурор в хозяйственном процессе : О праве прокурора на 
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Політика дисципліни 

Академічна доброчесність. Підтримується політика нульової толерантності до 

проявів порушень академічної доброчесності – списування, обману, академічного плагіату, 

хабарництва тощо. 

Відвідування занять і дедлайни. Пропуски занять без поважних причин та 

порушення дедлайнів мають наслідком зниження балів за відповідні види робіт. 


