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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета: формування знань про правове регулювання порядку здійснення правосуддя у 

господарських справах та основних умінь по застосуванню господарського процесуального 

законодавства. 

Завдання: вивчити зміст господарського процесуального законодавства,  знати основні 

положення постанов Пленуму Верховного Суду України у господарських справах з процесуальних 

питань, накази Генеральної прокуратури України з питань застосування господарського 

процесуального закону, структуру і повноваження органів, які реалізують господарсько-

процесуальну діяльність, її форми і методи, практику застосування господарського 

процесуального законодавства, практичну діяльність учасників судового процесу, прокурора, 

суду, адвоката-представника у господарському судочинстві, навчити оволодіти студентів 

навиками самостійної роботи на практиці, розуміти та правильно тлумачити норми 

господарського процесуального законодавства, вірно застосовувати норми права при вирішенні 

конкретних господарських справ. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: основні положення господарського процесуального законодавства України, порядок 

вчинення процесуальних дій в різних стадіях та провадження господарського судочинства 

України. 

вміти: використовувати дані науки господарського процесу при тлумаченні та застосуванні норм 

господарського процесуального права,  орієнтуватися в системі господарського процесуального 

права та в судовій практиці з господарськихсправ,  збирати практичні дані, аналізувати і 

оцінювати їх достатність для прийняття правомірних процесуальних рішень, всебічно, повно, 

об’єктивно встановлювати всі необхідні обставини господарської справи відповідно до 

господарського процесуального законодавства, здійснювати функцію  представництва, приймати 

обґрунтовані рішення в цивільній справі, розв’язувати практичні завдання, правильно оформляти 

та складати необхідні процесуальні документи і виконувати будь-яку роботу, пов'язану з 

розглядом і вирішенням господарських справ на підставі застосування норм цивільного, 

господарського права. 

 КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЯКИМИ ПОВИНЕН ОВОЛОДІТИ ЗДОБУВАЧ:  

знання засад і доктрин господарського процесуального права, а також змісту правових інститутів; 

уміння застосувати знання у практичній діяльності при моделюванні правових ситуацій.  

навички реалізації та застосування норм господарського процесуального права. 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

- визначати вагомість та переконливість аргументів в оцінці заздалегідь невідомих умов та 

обставин; 

- здійснювати синтез відповідних концепцій і доктринальних положень публічної 

політики у контексті аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання; 

- проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел; 

- формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми. 

- оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему. 

- узгоджувати план власного дослідження і самостійно формувати матеріали за 

визначеними джерелами; 

- використовувати різноманітні інформаційні джерела для засвоєння  складних питань з 

певної теми; 

- викладати матеріал з певної проблематики таким чином, щоб розкрити зміст основних питань; 

- вільно володіти письмовою та усною державною мовою, правильно вживаючи правничу 

термінологію; 

- викладати матеріал з певної проблематики таким чином, щоб розкрити зміст основних 

питань; 

- відтворювати зміст, демонструючи розуміння з основних професійних та суспільних тем. 

- вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології і 

бази даних; 
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- працювати в групі як учасник, формуючи власний внесок у виконання завдань групи. 

- користуватися комп’ютерними програмами у межах стандартного програмного забезпечення з 

використанням електронних таблиць, графіків та інших можливостей; 

- демонструвати знання і розуміння щодо визначення основних сучасних правових 

доктрин, цінностей та принципів функціонування національної правової системи; 

- пояснювати природу та зміст основних правових інститутів та процедур національного 

права; 

- демонструвати необхідні знання та розуміння суті та змісту основних правових 

інститутів та норм фундаментальних галузей права. 

- застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично 

значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки; 

- самостійно підготувати 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. 

 Пререквізити: вивчення даної навчальної дисципліни студент розпочинає, прослухавши 

такі навчальні дисципліни як теорія держави і права, судові та правозахисні органи, конституційне 

право, адміністративне право, цивільне право, цивільне процесуальне право, кримінально 

процесуальне право. 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників  

Освітньо-професійна 

програма, рівень вищої 

освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  

– 4 

Галузь знань 

08 Право Нормативна 

 Спеціальність 

081 Право 

Модулів – 1 Освітньо-професійна 

програма «Право» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2  4-й 4-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання  - не 

передбачено 

навчальним планом 
 

Рівень вищої освіти – 

перший  рівень вищої 

освіти 
Семестр 

 

Загальна кількість 

годин - 120 

8-й 8-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 год.; 

самостійної роботи 

студента – 4,5 год.  

Освітній 

ступінь: 

бакалавр 

12 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

24 год.  2 год. 

Лабораторні 

не передбачено 

Самостійна робота 

54 год. 82- год. 
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Індивідуальні завдання: 

не передбачено  

 

Вид контролю: 

екзамен (30 год.)  – 8-й 

сем.  

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить: 

для денної форми навчання – 67:33 

для заочної форми навчання – 10:90 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Поточне оцінювання студентів на семінарських заняттях здійснюється за 

чотирьох бальною шкалою, де «2» - незадовільно; «3» - задовільно; «4» - добре; «5» 

- відмінно. Підсумковий контроль у вигляді екзамену проводиться у тестовій формі і 

оцінюється відповідно до шкали оцінювання знань студентів за ЄКТС 

 

Шкала в балах 

 

Національна 

шкала 

 

Шкала ЄКТС 

90-100 балів 5 «відмінно» А 

80-89 балів 4 «дуже добре» В 

65-79 балів 4 «добре» С 

55-64 бали 3 «задовільно» D 

50-54 бали 3 «достатньо» Е 

35-49 балів 2 «незадовільно» FX 

1-34 бали 2 «неприйнятно» F 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ 

У процесі викладання навчальної дисципліни для активізації навчально-

пізнавальної діяльності студентів передбачене застосування як активних, так і 

інтерактивних навчальних технологій, серед яких: лекції проблемного характеру, 

міні-лекції, робота в малих групах, семінари-дискусії, мозкові атаки, кейс-метод, 

презентації, метод проектної роботи.  

Діагностика (моніторинг і перевірка) результатів навчання здійснюється шляхом 

виконання студентами:  

1) тестових завдань:  

3) презентацій і виступів на наукових заходах;  

4) підсумкового екзамену у тестовій формі. 

Лекції із застосуванням мультимедійного проектора, розв’язування 

практичних завдань, складання процесуальних документів, робота в Інтернеті, 
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складання  схем, таблиць, ділові ігри в навчальному залі судового засідання, 

опрацювання матеріалів судової практики.                                                                    

Опитування на семінарських заняттях, поточне тестування,  оцінка за 

розв’язування практичних завдань, оцінка за складання процесуальних документів, 

оцінювання заліку та екзамену.                                                                        

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМА 1. ІСТОРИКО-ПРАВОВІ Й ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ 

ГОСПОДАРСЬКОГО СУДОЧИНСТВА. 

Історія торговельної та господарської юрисдикції як передумова сучасної 

спеціалізації господарських судів. Система господарських судів України та 

зарубіжних країн. Організація діяльності господарських судів щодо відправлення 

правосуддя 

ТЕМА 2. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО: ПОНЯТТЯ, 

ПРЕДМЕТ І МЕТОД, СИСТЕМА.  

Поняття господарського процесуального права. Предмет і метод господарського 

процесуального права. Система господарського процесуального права. Джерела 

господарського процесуального права. 

ТЕМА 3.  ПРИНЦИПИ  ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО 

ПРАВА.  

Загальне поняття принципів права.Зміст принципів господарського 

процесуального права. 

ТЕМА 4. ЮРИСДИКЦІЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ. 

 Поняття та види господарської юрисдикції.Предметна та суб’єктна юрисдикція 

господарських судів. Інстанційна юрисдикція.   Територіальна юрисдикція 

(підсудність). 

ТЕМА 5. СКЛАД ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ.  

Визначення складу господарського суду. Відводи. 

ТЕМА 6. УЧАСНИКИ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ. 

Склад учасників справи. Процесуальна права та обов’язки учасників справи. 

Зловживання процесуальними правами. Сторони як учасники судового процесу, їхні 

спеціальні права та обов’язки. Треті особи як судового процесу. Представники 

сторін і третіх осіб як учасники судового процесу.  Прокурор як учасник судового 

процесу. Експерт як учасник судового процесу. Експерт з питань права як учасник 

судового процесу. Перекладач як учасник судового процесу. Посадові особи й інші 

працівники підприємств, установ, організацій, державних та інших органів як 

учасники судового процесу. 

ТЕМА 7. ДОКАЗИ ТА ДОКАЗУВАННЯ.  

Основні положення про докази. Показання свідків. Письмові докази. Речові 

докази. Електронні докази. Висновок експерта. Висновок експерта у галузі права. 

Забезпечення доказів. 

ТЕМА 8. ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ.  

Основні положення про процесуальні строки. Поновлення пропущених 

процесуальних строків. 

 ТЕМА 9. СУДОВІ ВИКЛИКИ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ.  
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Повідомлення і виклики господарського суду учасникам справи. Офіційне 

оприлюднення оголошень у справах певних категорій. 

ТЕМА 10. СУДОВІ ВИТРАТИ.  

 Поняття та види судових витрат. Судовий збір. Витрати, пов’язані із розглядом 

справи. Розподіл судових витрат у господарському судочинстві. 

ТЕМА 11. ЗАХОДИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ.  

Правові підстави застосування заходів процесуального примусу.Види заходів 

процесуального примусу. 

ТЕМА 12. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ.  

Правові підстави та порядок забезпечення позову.Вимоги до порядку подання 

заяви про забезпечення позову. Правова природа заходів зустрічного забезпечення 

позову. 

ТЕМА 13. ПОЗОВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ. 

Письмові заяви учасників справи. Заяви по суті справи.Форма та зміст 

позовної заяви. Заяви з процесуальних питань. 

Відкриття провадження у справі. Процесуальний порядок пред'явлення 

позову.Підстави відкриття провадження у справі. Залишення позовної заяви без 

руху. Повернення позовної заяви. Вдмова у відкритті провадження у справі. 

Підготовче провадження. Основі засади підготовчого провадження у 

господарській справі. Судові рішення у підготовчому провадженні.  

 Врегулювання господарського спору за участю судді. Правові підстави 

врегулювання спору за участю судді. Припинення  врегулювання спору за участю 

судді. 

Відмова позивача від позову. Мирова угода. Відмова  позивача від позову та 

визнання позову відповідачем.  Мирова угода. 

Розгляд господарської справи. Сутність та значення розгляду  справи по 

суті.Завдання та строки розгляду справи по суті. Відкриття розгляду справи по суті. 

З'ясування обставин справи та дослідження доказів. Судові дебати та ухвалення 

рішення.  

Фіксування судового процесу. Порядок фіксування судового засідання 

технічними засобами. Правові засади фіксування судового засідання. 

Залишення позову без розгляду. Зупинення і закриття провадження у справі.  

Залишення позову без розгляду.  Зупинення провадження у справі. Закриття 

провадження у справі. 

 Судові рішення. Види судових рішень. Окрема ухвала суду. 

ТЕМА 14. НАКАЗНЕ ПРОВАДЖЕННЯ.  

Вимоги за якими може бути виданий судовий наказ. Порядок розгляду справ про 

видачу судового наказу.Зміст судового наказу. Скасування судового наказу. 

Набрання судовим наказом законної сили та видача його стягувачеві. 

ТЕМА 15. СПРОЩЕНЕ ПОЗОВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ. 

 Справи, що розглядаються в порядку спрощеного позовного провадження. 

Особливості подання заяв та розгляду справи у порядку спрощеного позовного 

провадження. 

ТЕМА 16. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО 

БАНКРУТСТВО 
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Сутність провадження у справах про банкрутство. Підстави провадження у справі 

про банкрутство.Учасники провадження у справах про банкрутство.Стадії 

провадження у справах про банкрутство. Порядок подання заяви та порушення 

справи про банкрутство. Інші стадії провадження у справі про банкрутство. 

ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ 

      ТЕМА 17. АПЕЛЯЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ. 

      Сутність апеляційного оскарження. Апеляційна скарга. Відкриття апеляційного 

провадження. Апеляційний розгляд. Повноваження суду апеляційної інстанції.  

     ТЕМА 18. КАСАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ. 

      Сутність касаційного оскарження. Касаційна скарга. Відкриття касаційного 

провадження. Касаційний розгляд. Повноваження суду касаційної інстанції. 

      ТЕМА 19. ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ ЗА НОВОВИЯВЛЕНИМИ АБО 

ВИКЛЮЧНИМИ ОБСТАВИНАМИ. 

Поняття та значення перегляду судових актів за нововиявленими або 

виключними обставинами. Підстави перегляду судових рішень за нововиявленими 

або виключними обставинами. Порядок перегляду судових рішень за 

нововиявленими  або виключними обставинами. 

     ТЕМА 20. ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ У ГОСПОДАРСЬКИХ 

СПРАВАХ. СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ.  

Загальнообов’язковість  судових рішень. Застосування тимчасового 

обмеження фізичної особи-боржника у праві виїзду за межі України. Порядок 

звернення сторони виконавчого провадження із скаргою до суду. Строки для 

звернення із скаргою та виконання ухвали суду. 

      ТЕМА 21. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ ТА ПРО 

ВИДАЧУ НАКАЗІВ НА ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ 

ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ.  

Оскарження рішення третейського суду. Судовий розгляд справи про 

оскарження рішення третейського суду. Видача наказу на примусове виконання 

рішення третейського суду. 

      ТЕМА 22. ВІДНОВЛЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИМ СУДОМ ВТРАЧЕНОГО 

СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ.  

Підстави відновлення втраченого судового провадження у господарській 

справі.Розгляд судом заяви про відновлення втраченого судового провадження. 

      ТЕМА 23. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ 

ОСІБ. 

Процесуальний порядок проваджень за участю іноземних осіб.Виконання 

судових доручень дипломатичними установами.  

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 
усь

ого  

у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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Модуль 1.  

Змістовний модуль 1. Загальна частина.  
Тема 1. Історико-правові й 

організаційно-правові засади 

господарського судочинства.  

2  - - - 4    - - 4 

Тема 2. Господарське 

процесуальне право: поняття, 

предмет і метод, система. 

  

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

- - 2   

 

 

 

 

 

2 

 - - 4 

Тема 3. Принципи  

господарського 

процесуального права.  

 - - 2   - - 4 

Тема 4. Юрисдикція 

господарських судів. 
8 - - 2   - - 4 

Тема 5. Склад 

господарського суду. 
  

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

- - 2   - - 2 

Тема 6. Учасники судового 

процесу. 
 - - 2   - - 4 

Тема 7. Докази та 

доказування 

  

 

2 

 

 

 

 

- - 2   

 

 

 

 

 

 

 

2 

 - - 4 

Тема 8. Процесуальні строки.  - - 2   - - 2 

Тема 9. Судові виклики та 

повідомлення. 
 - - 2   - - 2 

Тема 10. Судові витрати.  - - 2   - - 4 

Тема 11. Заходи 

процесуального примусу. 

  

2 

- - 2   - - 4 

Тема 12. Забезпечення 

позову. 
 - - 4   - - 4 

Змістовний модуль 2. Особлива частина 

Тема 13. Позовне 

провадження. 
 2 4 - - 4   2 - - 4 

Тема 14. Наказне 

провадження. 
  

2 

 

2 

- - 2   - - 4 

Тема 15. Спрощене позовне 

провадження. 

 - - 2   - - 4 

Тема 16. Особливості 

провадження у справах про 

банкрутство. 

  - - - 4   - - 4 

Тема 17. Апеляційне 

провадження. 
  

 

2 

 

 

 

 

 

2 - - 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 - - 4 

Тема 18. Касаційне 

провадження. 
 2 - - 2   - - 4 

Тема 19. Перегляд судових 

рішень за нововиявленими 

або виключними 

обставинами. 

  

2 

- -  

2 

  

 

 

 

- - 4 

Тема 20. Виконання судових 

рішень у господарських 

справах. Судовий контроль за 

виконанням судових рішень. 

 2 2 - - 2   - - 4 

Тема 21. Оскарження рішень   - - 2  - - 4 



9 

 

  

третейських судів та про 

видачу наказів на примусове 

виконання рішень 

третейських судів. 

2 

Тема 22. Відновлення 

господарським судом 

втраченого судового 

провадження. 

 2 - - 2  - - 2 

Тема 23. Провадження у 

справах за участю іноземних 

осіб. 

 - - - - 2    - - 2 

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
1. Розв'язування практичних завдань. 
2. Складання процесуальних документів. 

3. Написання наукових доповідей. 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
1. Опорний конспект лекцій з «Господарського процесуального права України». 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
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 Нормативно-правові акти України 

1. Конституція України від 28 червня 1996 р // ВВР України. - 2016. - № 28. - Ст. 532 в редакції від 

02.06.2016 р. № 1401-VIII.   

2. Господарський процес: підручник. / Світличний О. П. – Вид. 2, перероб. і доп. – К.: НУБіП 

України, 2018. – 342 с. 

3. Господарський процесуальний кодекс України. Заону України  № 1798-XIIвід  6 листопада 

1991 року в редакції № 2147-VIII від 03.10.2017р. https://zakon.rada.gov.ua /laws/show/1798-12 

(дата звернення: 12.02.2019). 

4. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Закон України 

№ 2343-XII від 14 травня 1992 року в редакції Закону  № 2320-VIII від 13.03.2018. https://zakon. 

rada.gov. ua/laws/show/2343-12 (дата звернення: 12.02.2019). 

5. Кодекс України з процедур банкрутства. Проект Заколну від 18.10.2018 року. 

http://w1.c1.rada.gov. ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63518 (дата звернення: 12.02.2019). 

Підручники 

6. Господарський процес: підручник. / Світличний О. П. – Вид. 2, перероб. і доп. – К.: НУБіП 

України, 2018. – 342 с. 

7. Господарське процесуальне право: Підручник / О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, Т.В. 

Степанова та ін.; за ред. О.П. Подцерковного, М.Ю. Картузова. – Х.: Одіссей, 2012. – 400 с.  

8. Господарське процесуальне право: Підручник / За ред. О.І. Харитонової – К.: Істина, 2009. – 

360 

Коментарі ГПК України 

Навчальні посібники, монографії 

Постанови Пленуму Верховного Суду України та Вищого господарського суду 

України, правові позиції Верховного Суду з процесуальних питань у господарських справах. 

 
ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1401-19#n2
https://zakon.rada.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2320-19#n12
http://w1.c1.rada.gov/
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	- викладати матеріал з певної проблематики таким чином, щоб розкрити зміст основних питань; (1)
	- відтворювати зміст, демонструючи розуміння з основних професійних та суспільних тем.
	- вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології і бази даних;
	- працювати в групі як учасник, формуючи власний внесок у виконання завдань групи.
	- користуватися комп’ютерними програмами у межах стандартного програмного забезпечення з використанням електронних таблиць, графіків та інших можливостей;
	- демонструвати знання і розуміння щодо визначення основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів функціонування національної правової системи;
	- пояснювати природу та зміст основних правових інститутів та процедур національного права;
	- демонструвати необхідні знання та розуміння суті та змісту основних правових інститутів та норм фундаментальних галузей права.
	- застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки;
	- самостійно підготувати 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.
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