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1. Опис навчальної дисципліни
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Мова навчання: українська
Статус дисципліни: обов’язкова
Передумови вивчення навчальної дисципліни: Вивчення дисципліни повинне
базуватись на знаннях, отриманих здобувачами вищої освіти під час опанування ними
фундаментальних положень господарського, цивільного права та інших суміжних правових
дисциплін і курсів, з урахуванням останніх досягнень науки господарського права, практики,
у тому числі судової, застосування Господарського процесуального та Цивільного
процесуального кодексів України, виявлених проблем кодифікації господарського й
цивільного законодавства України, закордонного та міжнародного передового досвіду
правового регулювання сфери господарювання.
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Господарське процесуальне право
України» є правове регулювання господарських відносини, що виникають у процесі
здійснення правосуддя у господарських справах, а також між іншими суб’єктами та іншими
учасниками відносин у сфері господарювання.
Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. На вивчення навчальної дисципліни
відводиться 150 годин __5__кредити ECTS
2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни «Господарське процесуальне право
України» є досягнення всебічного глибокого розуміння природи і сутності правового
регулювання здійснення правосуддя господарських справ, а також поглиблене розкриття та
засвоєння теоретично-методологічних засад господарського процесуального права,
ознайомлення з основними теоретичними проблемами, з'ясування їх суті, причин та
можливих шляхів їх вирішення, формування розуміння взаємозалежності між теоретичними
проблемами галузі права і практичними проблемами створення, розвитку та модернізації
господарського процесуального законодавства.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Господарське процесуальне право
України» є:
1) формування у здобувачів вищої освіти системи науково-теоретичних знань з
проблем господарського процесуального законодавства, визначення та розкриття основних
проблем розуміння його понять, категорій та інститутів;
2) створення та розвиток навичок з урахуванням отриманих знань та усвідомленням
теоретичних проблем визначати потреби створення, напрями розвитку та удосконалення
господарського процесуального законодавства, співвідношення його з цивільним
процесуальним законодавством, шляхи вирішення проблем його застосування у судовій
практиці, засоби викладання у навчальному процесі.
3) формування у здобувачів вищої освіти теоретично-методологічних навичок наукової
діяльності у сфері господарсько-правової науки.
3. Компетентності та заплановані результати навчання
Дисципліна «Господарське процесуальне право України» забезпечує набуття
здобувачами освіти компетентностей:
Загальні компетентності
ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
ЗК 7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК9. Здатність працювати в команді.

Спеціальні (фахові) компетентності спеціальності (визначені стандартом вищої освіти
спеціальності)
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СК4. Знання і розуміння міжнародних стандартів прав людини, положень Конвенції про
захист прав людини та основоположних свобод, а також практики Європейського суду з
прав людини.
СК7. 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.
СК8. Знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм матеріального і
процесуального права.
СК11. Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти.
СК12. Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати правові
позиції.
СК13. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих
знань у професійній діяльності.
Програмні результати навчання (РН)
ПР1. Визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих умов та
обставин.
ПР6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему.
ПР9. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога, і діяти
відповідно до отриманих рекомендацій.
ПР11.Володіти базовими навичками риторики.
ПР17. Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи.
ПР18. Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, цінностей та
принципів функціонування національної правової системи.
ПР19. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових
інститутів і норм фундаментальних галузей права.
ПР22. Готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового
висновку зробленого у різних правових ситуаціях.
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4.Структура навчальної дисципліни
Кількість годин

1

2
3
4

Змістовний модуль 1. Теоретичні аспекти господарського процесуального права
Поняття
і
загальна 12
5
2
12
1
11
5
характеристика
господарського
процесуального права
5
12
Господарські
суди
і 12
5
2
1
11
господарське судочинство
5
12
Досудове
врегулювання 12
5
2
1
11
господарських спорів
5
12
Підвідомчість та підсудність 12
5
2
1
1
10
справ господарським судам
20
48
20
8
48
4
1
43
Разом за модуль

Змістовний модуль 2. Прикладні аспекти господарського процесуального права
Судові
витрати
та 15
6
2
7
15
2
13
процесуальні строки
6 Докази у господарському 15
7
3
5
15
2
1
12
процесі
7 Позовне провадження
22
7
3
12
22
2
1
19
8 Вирішення
господарських 25
6
2
17
25
2
23
спорів у суді
9 Особливості розгляду справ 25
6
2
17
25
2
1
22
про банкрутство
102 32
12
58
102 10
3
89
Разом за модуль
5

Усього годин
150
Форма підсумкового контролю: екзамен

52

20

78

-

150

14

4

132

5. Зміст програми навчальної дисципліни
Змістовний модуль 1. Теоретичні аспекти господарського процесуального права
Тема 1. Поняття і загальна характеристика господарського процесуального
права.
Поняття і предмет господарського процесуального права. Концепції правового
регулювання і система господарських процесуальних відносин. Метод господарського
процесуального права. Принципи господарського процесуального права. Джерела
господарського процесуального права. Господарське процесуальне право як наука і
навчальна дисципліна.

ІКР

СРС

Всього

ІКР

Заочна форма
навчання

СРС

Семінари і
практичні
Заняття

Лекції

Всього

Денна форма
Навчання

Семінари і
практичні
заняття

Найменування тем курсу

Лекції

№
пп

-

-

6
Тема 2. Господарські суди і господарське судочинство.
Історія розвитку арбітражно-судових органів. Поняття господарського суду. Система
господарських судів. Місцеві, апеляційні господарські суди. Касаційна інстанція
господарського суду. Організаційне забезпечення діяльності господарського суду. Правовий
статус судді господарського суду. Процесуальне положення судді.
Тема 3. Досудове врегулювання господарських спорів.
Претензія, її значення у досудовому врегулюванні. Вимоги до складання претензії.
Порядок пред’явлення та розгляду претензій. Вимоги до складання відповіді на претензію.
Відповідальність за порушення встановленого порядку досудового врегулювання
господарського спору. Врегулювання розбіжностей, що виникають при укладанні, зміні та
розірванні господарських договорів.
Тема 4. Підвідомчість та підсудність справ господарським судам.
Підвідомчість справ господарським судам. Суб’єктивний склад (критерій) спірного
правовідношення. Об’єктивний критерій спірного матеріального правовідношення. Справа
адміністративної юрисдикції. Адміністративний договір. Підсудність справ. Передача справ
з одного господарського суду до іншого. Підвідомчість та підсудність справ за участю
іноземних суб’єктів господарювання.
Змістовний модуль 2. Прикладні аспекти господарського процесуального права.
Тема 5. Судові витрати та процесуальні строки.
Поняття та склад судових витрат. Функції судових витрат. Судовий збір. Платники
судового збору. Розміри ставок судового збору. Пільги щодо сплати судового збору.
Порядок сплати судового збору. Витрати, пов’язані з розглядом судової справи. Розподіл та
відшкодування судових витрат. Процесуальні строки у господарському процесі.
Тема 6. Докази у господарському процесі.
Поняття та визначення судового доказу. Письмові і речові докази. Висновки судових
експертів. Доказування у судовому процесі. Матеріально-правові і процесуально-правові
обставини доказування. Доказові факти. Належність і допустимість доказів. Підстави
звільнення від доказування. Огляд та дослідження доказів. Оцінка доказів. Судова
експертиза.
Тема 7. Позовне провадження.
Право на позов. Матеріально-правова та процесуально-правова сторона позову.
Складові частини (елементи) позову. Позовна заява, зміст та форма складання. Ціна позову.
Порядок подання позову. Об’єднання позовних вимог. Зміна позовних вимог позивача.
Відзив на позовну заяву. Зустрічний позов. Забезпечення позову.
Тема 8. Вирішення господарських спорів у суді.
Вирішення господарських спорів у суді першої інстанції. Склад господарського суду.
Мирова угода сторін. Рішення суду. Поняття перегляду судових рішень в апеляційному
порядку. Апеляційне провадження. Порядок апеляційного оскарження. Строк подання
апеляційної скарги. Постанова апеляційної інстанції. Перегляд судових рішень у
касаційному порядку. Поняття касації. Право касаційного оскарження. Порядок касаційного
оскарження. Форма і зміст касаційної скарги. Постанова касаційної інстанції.
Тема 9. Особливості розгляду справ про банкрутство.
Поняття та ознаки банкрутства. Учасники провадження у справі про банкрутство.
Кредитори. Збори кредиторів. Арбітражний керуючий. Розпорядник майна. Керуючий
санацією. Ліквідатор. Підстави та порядок відкриття провадження у справах про
банкрутство. Судові процедури, що застосовуються до боржника у справі про банкрутство.
Санація. Реструктуризація підприємства. Заходи щодо забезпечення інтересів кредиторів.

6. Теми лекцій
№
пп

Назва теми
Дисципліни

Кількість годин
Денна форма
Заочна форма
Навчання
Навчання
Змістовний модуль 1. Теоретичні аспекти господарського процесуального права
1
Поняття і загальна характеристика господарського
5
1
процесуального права
2
Господарські суди і господарське судочинство
5
1
3
Досудове врегулювання господарських спорів
5
1
4
Підвідомчість та підсудність справ господарським
5
1
судам
Змістовний модуль 2. Прикладні аспекти господарського процесуального права
5
Судові витрати та процесуальні строки
6
2
6
Докази у господарському процесі
7
2
7
Позовне провадження
7
2
8
Вирішення господарських справ у суді
6
2
9
Особливості розгляду справ про банкрутство
6
2
52
14
Всього
Підсумковий модульний контроль: екзамен
7. Теми семінарських та практичних занять
Назва теми та
Кількість годин
питання для обговорення на заняттях
Денна
Заочна
форма
форма
Навчання навчання
1
2
Тема 1. Поняття і загальна характеристика господарського
процесуального права.
1. Поняття, предмет і метод господарського процесуального
права.
2. Принципи господарського процесуального права.
3. Джерела господарського процесуального права.
4. Господарське процесуальне право як наука і навчальна
дисципліна.
2
2
Тема 2. Господарські суди і господарське судочинство.
1. Історія розвитку арбітражно-судових органів.
2. Господарський суд у системі органів судової влади.
3. Правовий статус судді господарського суду.
3
2
Тема 3. Досудове врегулювання господарських спорів.
1. Порядок пред’явлення та розгляду претензій.
2. Врегулювання розбіжностей, що виникають при укладанні
господарських договорів.
3. Врегулювання розбіжностей, що виникають при розірванні
господарських договорів.
4
2
1
Тема 4. Підвідомчість та підсудність справ господарським
судам.
1. Підвідомчість справ господарським судам.
2. Підсудність справ господарським судам.
3. Підвідомчість і підсудність справ за участю іноземних
суб’єктів господарювання.
8
1
Всього
№
пп

8. Теми практичних занять

7

8
№
з/п

Назва теми та практичних завдань

1

Тема 5. Судові витрати та процесуальні строки.
1. Поняття та склад судових витрат.
2. Судовий збір.
3. Платники судового збору.
4. Розміри ставок судового збору.
5. Порядок сплати судового збору.
6. Витрати пов’язані з розглядом судової справи.
7. Процесуальні строки у господарському процесі.
8. Вирішення кейсів.
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Тема 6. Докази у господарському процесі.
1. Поняття судового доказу.
2. Письмові і речові докази.
3. Висновки судових експертів.
4. Доказові факти.
5. Огляд та дослідження доказів.
6. Оцінка доказів.
7. Судова експертиза.
8. Вирішення кейсів
Тема 7. Позовне провадження.
1. Право на позов.
2. Складові частини (елементи) позову.
3. Форма складання позовної заяви.
4. Ціна позову.
5. Порядок подання позову.
6. Зустрічний позов.
7. Забезпечення позову.
8. Вирішення кейсів.
Тема 8. Вирішення господарських справ у суді.
1. Вирішення господарських справ у суді першої інстанції.
2. Склад господарського суду.
3. Рішення суду.
4. Апеляційне провадження.
5. Порядок апеляційного оскарження.
6. Строки подання апеляційної скарги.
7. Постанова апеляційної інстанції.
8. Перегляд судових рішень у касаційному порядку.
9. Порядок касаційного оскарження.
10. Постанова касаційної інстанції.
11. Вирішення кейсів.
Тема 9. Особливості розгляду справ про банкрутство.
1. Поняття та ознаки банкрутства.
2. Учасники провадження у справі про банкрутство.
3. Кредитори.
4. Збори кредиторів.
5. Арбітражний керуючий.
6. Ліквідатор.
7. Підстави та порядок відкриття провадження у справах про
банкрутство.
8. Судові процедури, що застосовуються до боржника у справі
про банкрутство.
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4

Обсяг у годинах
Денна
форма
2

Заочна
форма
-

3

1

3

1

2

-

2

1
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9. Санація.
10. Реструктуризація підприємства.
11. Заходи забезпечення інтересів кредиторів.
12. Вирішення кейсів.
Усього годин
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9. Теми лабораторних робіт
Непередбачено навчальним планом
10. Теми самостійної роботи
№
пп

Назва теми
Дисципліни

Кількість годин
Денна форма
Заочна форма
Навчання
Навчання
Змістовний модуль 1. Теоретичні аспекти господарського процесуального права
1
Поняття і загальна характеристика господарського
5
11
процесуального права
2
Господарські суди і господарське судочинство
5
11
3
Досудове врегулювання господарських спорів
5
11
4
Підвідомчість та підсудність справ господарським
5
10
судам
Змістовний модуль 2. Прикладні аспекти господарського процесуального права
5
Судові витрати та процесуальні строки
7
13
6
Докази у господарському процесі
5
12
7
Позовне провадження
12
19
8
Вирішення господарських справ у суді
17
23
9
Особливості розгляду справ про банкрутство
17
22
78
132
Всього
11. Завдання для самостійної роботи
Тема 1.
1. Характеристика господарського права як галузі права.
2. Класифікація принципів господарського права.
3. Договір як процесуальне джерело господарського процесу.
4. Господарський кодекс України (глава 23, ст. 205, ст. 222, ст. 223, ст. 269, ст. 315,
ст. 324)
5. Цивільний процесуальний кодекс України (ст. 16).
6. Закон України від 24 лютого 1994 р. «Про міжнародний комерційний арбітраж».
7. Закон України від 16 квітня 1991 р. «Про зовнішньоекономічну діяльність».
8. Закон України від 23 лютого 2006 р. «Про виконання рішень та застосування
практики Європейського суду з прав людини».
9. Закон України від 24 червня 2004 р. «Про міжнародні договори».
10. Правила застосування іноземного законодавства господарським судом при
вирішенні спорів.
Тема 2.
1. Закон України від 11 травня 2004 р. «Про третейські суди».
2. Закон України від 07 липня 2010 р. «Про судоустрій і статус суддів».
3. Характеристика системи господарського суду.
4. Діловодство в господарських судах.
5. Організаційне забезпечення господарського суду.

6. Апарат господарського суду.
7. Статус судді господарського суду.
8. Дисциплінарне провадження стосовно судді господарського суду.
Тема 3.
1. Поняття досудового врегулювання спору.
2. Випадки, коли неможливе застосування досудового врегулювання спору.
3. Вимоги до змісту та оформлення претензії.
4. Вимоги до змісту та оформлення відповіді на претензію.
5. Відповідальність за порушення встановленого порядку досудового врегулювання
господарського спору.
Тема 4.
1. Поняття підвідомчості справ господарським судам.
2. Критерії розмежування господарських і адміністративних справ.
3. Поняття підсудності та її види.
4. Критерії визначення територіальної підсудності.
5. Виключна підсудність.
6. Сторони у господарському процесі.
7. Треті особи у господарському процесі.
8. Передача справ з одного господарського суду до іншого.
9. Процесуальні права суб’єктів іноземного господарювання.
10. Судовий імунітет.
Тема 5.
1. Принципи інституту судових витрат.
2. Функції та склад судових витрат.
3. Закон України від 08 липня 2011 р. «Про судовий збір».
4. Розміри ставки судового збору.
5. Пільги щодо сплати судового збору.
6. Витрати, пов’язані з розглядом судової справи.
7. Розподіл та відшкодування судових витрат.
8. Процесуальні строки у господарському процесі.
9. Обчислення процесуальних строків.
10. Зупинення процесуального строку.
Тема 6.
1. Визначення і зміст судового доказу.
2. Види доказів.
3. Належність і допустимість доказів.
4. Огляд та дослідження доказів.
5. Закон України 24 лютого 1994 р. «Про судову експертизу».
6. Підставі призначення судової експертизи.
7. Запобіжні заходи та їх види.
8. Порядок та суб’єкти виконання ухвали про вжиття запобіжних заходів.
9. Підставі припинення запобіжних заходів.
Тема 7.
1. Загальні передумови права на позов.
2. Предмет позову.
3. Зміст позову.
4. Вимоги до складання позовної заяви.
5. Правила визначення ціни позову.
6. Відзив на позовну заяву.
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7. Підготовка матеріалів до розгляду у суді першої інстанції.
8. Винесення ухвали про забезпечення позову.
Тема 8.
1. Розгляд господарських спорів у суді першої інстанції.
2. Залишок позову без розгляду.
3. Рішення суду першої інстанції.
4. Ухвала суду. Окрема ухвала суду.
5. Апеляційне оскарження судових рішень.
6. Вимоги до складання апеляційної скарги.
7. Строки подання апеляційної скарги.
8. Винесення постанови апеляційної інстанції.
9. Право касаційного оскарження.
10. Форма і зміст касаційної скарги.
11. Межі перегляду справи у касаційній інстанції.
12. Касаційні скарги на ухвали господарських судів.
Тема 9.
1. Характеристика банкрутства.
2. Закон України від 14 травня 1992 р. «Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом».
3. Сторони у справі про банкрутство.
4. Характеристика процедури санації боржника.
5. Порушення у справі про банкрутство.
6. Розпорядження майном боржника.
7. Проведення зборів кредиторів і утворення комітету кредиторів.
8. Визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.
9. Строки ліквідаційної процедури.
10. Припинення провадження у справі про банкрутство.
Теми рефератів та наукових досліджень
1. Норми, правила та законодавче забезпечення господарського судочинства.
2. Господарські суди у системі судової влади в Україні.
3. Статус судді господарського суду.
4. Претензія як головна складова досудового врегулювання спору.
5. Досудове врегулювання розбіжностей господарського спору.
6. Категорії розгляду справ господарськими судами.
7. Характеристика справ, які підсудні господарським судам.
8. Розгляд справ за участю іноземних суб’єктів господарювання.
9. Судові витрати в господарському процесі.
10. Призначення судового збору в господарському процесі.
11. Процесуальні строки при розгляді судових справ.
12. Дослідження і характеристика доказів у господарському процесі.
13. Значення судової експертизи у господарському процесі.
14. Дослідження зустрічного позову у господарському процесі.
15. Забезпечення позову у господарському процесі.
16. Апеляційне провадження у господарському судочинстві.
17. Дослідження касаційного розгляду справ в господарському процесі.
18. Роль арбітражного керуючого у справах про банкрутство.
19. Санація у справах про банкрутство.
20. Роль господарських судів у справах банкрутство.
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12. Питання для підготовки до підсумкового контролю (екзамену)
1.Історія становлення і розвитку господарського суду України.
2. Система господарських судів України.
3. Завдання і функції господарських судів.
4. Місцеві господарські суди: склад і повноваження.
5. Апеляційні господарські суди: склад і повноваження.
6. Верховний суд: структура, склад і повноваження.
7. Статус судді господарського суду.
8. Суддя господарського суду: призначення, звільнення, повноваження.
9. Право на звернення до господарського суду.
10. Поняття господарського процесу як науки, як дисципліни, як галузі.
11. Загальні положення господарського процесуального права.
12. Стадії господарського процесу.
13. Господарські процесуальні відносини.
14. Принципи господарського процесу і господарського процесуального права.
15. Господарське процесуальне право – наука й навчальна дисципліна.
16. Джерела господарського процесуального права.
17. Основні положення досудового врегулювання господарського спору.
18. Поняття та види підвідомчості і підсудності.
19. Передача справ з одного господарського суду до іншого.
20. Склад господарського процесу і господарського суду.
21. Сторони господарського процесу.
22. Процесуальний статус судді господарського суду.
23. Процесуальне правонаступництво.
24. Залучення до участі у справі іншого відповідача, заміна неналежного відповідача.
25. Треті особи в господарському процесі.
26. Участь в господарському процесі прокурора.
27. Інші особи, які беруть участь в господарському процесі.
28. Представництво в господарському процесі.
29. Поняття доказування.
30. Поняття і види доказів.
31. Належність і допустимість доказів.
32. Витребування і повернення доказів.
33. Призначення і проведення судової експертизи.
34. Висновок судового експерта.
35. Поняття і види судових витрат.
36. Судовий збір: поняття та види.
37. Поняття і види процесуальних строків.
38. Наслідки пропуску процесуального строку.
39. Зупинення та перерив процесуальних строків.
40. Відновлення та продовження процесуальних строків.
41. Встановлення, обчислення та закінчення процесуальних строків.
42. Поняття і елементи позову.
43. Забезпечення позову.
44. Процесуальні засоби захисту відповідача проти позову.
45. Порядок подання позову та наслідки його порушення.
46. Позовна заява, її форма та зміст.
47. Прийняття позовної заяви і засади до відмови в її прийнятті.
48. Значення підготовки справи до господарського розгляду.
49. Процесуальні дії судді по підготовці справи до розгляду.
50. Порядок і строк розгляду справи.
51. Підстави зупинення провадження у справі.
52. Підстави припинення провадження у справі.
53. Закінчення провадження по справі без винесення рішення.
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54. Поняття та види судових рішень господарського суду.
55. Рішення господарського суду: поняття, зміст і порядок прийняття.
56. Ухвала господарського суду: поняття, зміст і порядок винесення.
57. Постанова господарського суду: поняття, зміст і порядок прийняття.
58. Додаткове рішення, ухвала.
59. Роз’яснення і виправлення рішення, ухвали.
60. Порушення процесу перевірки судових рішень в апеляційному порядку.
61. Порядок подання апеляційної скарги (подання). Відзив.
62. Прийняття апеляційної скарги (подання) та її повернення.
63. Розгляд апеляційної скарги (подання).
64. Повноваження апеляційної інстанції.
65. Порушення процесу перегляду судових рішень у касаційному порядку.
66. Порядок подання касаційної скарги (подання). Відзив.
67. Прийняття касаційної скарги (подання) та її повернення.
68. Розгляд касаційної скарги (подання).
69. Повноваження касаційної інстанції.
70. Право та підстави касаційного оскарження до Верховного Суду України.
71. Перегляд у касаційному порядку постанов Верховного суду.
72. Повноваження Верховного Суду України при касаційному перегляді постанов
Верховного суду.
73. Постанова Верховного Суду України: характеристика та вимоги.
74. Поняття перегляду судових рішень господарського суду за нововиявленими обставинами.
75. Підстави та порядок перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами.
76. Виконавче провадження – завершальна стадія господарського процесу.
77. Суддя господарського на стадії виконання судового рішення.
78. Загальні умови виконання судових рішень господарського суду.
79. Відстрочка або розстрочка виконання рішення господарського суду.
80. Зміна способу та порядку виконання судового рішення.
81. Зупинення виконання судового рішення.
82. Провадження у справах про банкрутство.
83. Учасники процедури банкрутства.
84. Судові процедури банкрутства.
85. Третейське вирішення господарських спорів.
86. Поняття і види третейських судів.
87. Порядок розгляду господарських спорів третейським судом.
88. Правове становище міжнародного комерційного арбітражу.
89. Розгляд спорів міжнародним комерційним арбітражем.
90. Досудове врегулювання господарських спорів.
13. Методи навчання
Методи навчання на лекціях:
 вербальний метод (лекція, дискусія тощо);
 методи візуалізації (презентація, метод ілюстрації (графічний, табличний, тощо),
метод демонстрацій та інші);
 робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування,
анотування тощо);
 інші методи у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та
комп'ютерними засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо);
Методи навчання на практичних, семінарських заняттях:
 вербальний метод (дискусія, співбесіда тощо);
 практичний метод (практичні, семінарські та лабораторні заняття);
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 метод візуалізації (презентація, метод ілюстрації (графічний, табличний, тощо),
метод демонстрацій та інші);
 робота з навчально-методичною літературою (рецензування, підготовка реферату,
есе, доповіді тощо);
 інші методи у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та
комп'ютерними засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо);
 кейс-метод (вирішення ситуацій, розв’язання завдань тощо);
 Дослідницький метод
 Пошуковий метод.
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14. Методи оцінювання
У
процесі
вивчення
дисципліни
«Господарське
процесуальне
право»
використовуються такі методи оцінювання:
- для поточного контролю у вигляді усного та письмового опитування,
фронтального опитування, тестування, вирішення ситуаційних завдань, розв'язування
задач, написання есе (рефератів), виконання індивідуальних та групових проектів, творчих
завдань, тощо.
- для модульного контролю у вигляді письмової відповіді, тестування, вирішення
ситуаційних завдань, розв'язування задач, тощо.
- для підсумкового контролю проведення екзамену або заліку (усна та/або письмова
відповідь, тестування, вирішення ситуаційних завдань, розв'язування задач, тощо.).
15. Засоби діагностики результатів навчання
Робоча програма передбачає застосування засобів діагностики результатів навчання за
формами контролю знань:
 поточний контроль може передбачати застосування широкого спектру форм та
методів оцінювання знань, що проводиться за кожною темою.
 модульний контроль передбачає письмове виконання різних видів контрольних
завдань.
 підсумковий контроль передбачає проведення екзамену або заліку
Завершальним етапом досягнення запланованих програмних результатів навчання з
навчальної дисципліни «Господарське процесуальне право» є підсумковий контроль екзамен.
16. Критерії та порядок оцінювання результатів навчання
Рекомендоване оцінювання окремих видів навчальної діяльності здобувача вищої освіти:
№
Вид навчальної діяльності здобувачів вищої освіти*
Кількість балів
1. Реферат, есе
1-5
2. Вирішення ситуаційних завдань, розв’язання задач
1-5
3. Індивідуальне завдання
1-5
4. Відповідь на практичному, семінарському, лабораторному занятті
1-5
5. Ділова гра, практичний кейс, тощо.
1-10
6. Участь у публічних заходах (конференція, олімпіада тощо)
1-10
7. Модульний контроль (для денної форми здобуття освіти)
1-20
8. Контрольна робота (для заочної форми здобуття освіти)
1-40
*види навчальної діяльності здобувачів освіти обираються та оцінюються викладачем за рекомендованою шкалою в залежності від
особливостей навчальної дисципліни
.

Для визначення ступеня засвоєння навчального матеріалу та поточного оцінювання
знань здобувачів вищої освіти оцінюються за такими критеріями:
Бали
90-100

82-89

75-81

64-74

60-63
35-59
1-34
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Критерії оцінювання
Здобувач вищої освіти повною мірою засвоїв програмний матеріал, виявляє знання
основної та додаткової літератури, наводить власні міркування, робить
узагальнюючі висновки, використовує знання інших галузей знань, вдало наводить
приклади.
Здобувач вищої освіти демонструє достатньо високий рівень знань, при цьому
відповідь досить повна, логічна, з елементами самостійності, але містить деякі
неточності або незначні помилки, або присутня недостатня чіткість у визначенні
понять.
Здобувач вищої освіти володіє достатнім обсягом навчального матеріалу, здатний
його аналізувати, але не має достатніх знань для формування висновків, не завжди
здатний асоціювати теоретичні знання з практичними прикладами
Здобувач вищої освіти в загальній формі розбирається в матеріалі, проте відповідь
неповна, неглибока, містить неточності, є помилки у формулюванні понять,
відчуваються складнощі в застосуванні знань при наведенні прикладів.
Здобувач вищої освіти в загальній формі розбирається в матеріалі, допускає
суттєві помилки при висвітленні матеріалу, формулюванні понять, не може
навести приклади.
Здобувач вищої освіти не володіє переважною частиною програмного матеріалу,
допускає суттєві помилки при висвітленні понять.
Здобувач вищої освіти не засвоїв програмний матеріал.

Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання може
бути досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим
результатом навчання навчальної дисципліни. Мінімальний пороговий рівень оцінки варто
визначати за допомогою якісних критеріїв і трансформувати його в мінімальну позитивну
оцінку використовуваної числової (рейтингової) шкали.
Порядок переведення оцінок у систему ЕСТS
Сума балів за
всі види
навчальної
діяльності
90-100
82-89
75-81
64-74
60-63

ОЦІНК
А ЕСТS
A
B
C
D
E

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ
для диференційованого заліку,
для недиференційованого
екзамену, курсової роботи
заліку
(проекту), практики
відмінно
добре

зараховано

задовільно

35-59

FX

незадовільно з можливістю
повторного складання

1-34

F

незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни

не зараховано з
можливістю
повторного складання
не зараховано з
обов’язковим повторним
вивченням дисципліни
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17. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти
Для денної форми здобуття освіти
Поточний контроль та самостійна робота
Підсумковий
контроль
Змістовий модуль 1
Змістовий модуль 2
Самостійна
робота
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т6
Т7
Т8
3
4
4
4
3
4
4
4
10
40
Модульний контроль 1 10

100

Модульний контроль 2 10

Для заочної форми здобуття освіти
Поточний контроль та самостійна робота
Підсумковий
контроль
Контрольна робота
Самостійна робота
50

Сума

10

50

Сума
100

18. Методичне забезпечення
Методичне забезпечення дисципліни «Господарське процесуальне право» узагальнено в
комплексі навчально-методичного забезпечення, який включає:
- силабус;
- робочу програму навчальної дисципліни;
- методичні вказівки до вивчення дисципліни;
- опорний конспект лекцій;
- варіанти завдань для самостійної та індивідуальної роботи студентів;
- варіанти завдань для модульного контролю;
- варіанти завдань для підсумкового контролю;
- інші матеріали.
19. Рекомендована література
Базова література:
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних
процесів [Текст] : матеріали ІV-ої Міжнар. наук.-практ. конф. (Запоріжжя, 18 трав.
2019 р.) / [редкол.: С. К. Бостан, Р. М. Максакова, Т. Є. Леоненко] ; Нац. ун-т
&quot;Запоріз. політехніка&quot;, Ін-т упр. та права, Юрид. ф-т. - Дніпро : Ліра ЛТД,
2019. 375 с..
Балюк І. А. Господарське процесуальне право : [Електронний ре- сурс] практикум / І.
А. Балюк, О. К. Намясенко, Г. Д. Лисунь ; за заг. ред. І. А. Балюк і О. К. Намясенко.
К. : КНЕУ, 2015. 244с.
Господарський процес: підручник. / Світличний О. П. – Вид. 2, перероб. і доп. – К.:
НУБіП України, 2018. – 342 с.
Дойников И. В. Проблемы предпринимательского (хозяйственного) права в
материалах Первого Российского экономического конгресса / И. В. Дойников. –
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://iepd.dn.ua/Stat_28.htm
Дойников И. В. Проблемы разработки Концепции предпринимательского
(хозяйственного) законодательства / И. В. Дойников // Бизнес, менеджмент и право. –
2011.
–
№
1.
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу
:
//
http://bmpravo.ru/show_stat.php?stat=792.
Економіко-правові проблеми розвитку та сприяння господарській діяльності в
сучасних умовах [Текст] = Экономико-правовые проблемы развития и содействия
хозяйственной деятельности в современных условиях : зб. наук. пр. за матеріалами II
Круглого столу, м. Харків, 17 трав. 2019 р. / [редкол.: С. В. Глібко, А. М. Любчич, О.
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О. Дмитрик] ; Нац. акад. прав. наук України [та ін.]. - Харків : НДІ ПЗІР НАПрН
України, 2019. - 257 с.
7.
Іоргачова М. Проблеми корпоративного управління в Україні / М.І. Іоргачова //
Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка» - 2018. – № 11. [
Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2018/52.pdf.
8.
Карпушова, Катерина Геннадіївна. Судовий прецедент в системі податково-правового
регулювання в Україні [Текст] : монографія / К. Г. Карпушова; Київ. міжнар. ун-т. Херсон : Гельветика, 2019. - 167 с.
9. Правові основи судового адміністрування та судової діяльності : навч. посіб. / Л. М. Москвич,
О. О. Овсяннікова, А. В. Іванцова, Ю. І. Крючко, О. М. Овчаренко, І. О. Русанова, Р. Р.
Трагнюк, І. В. Юревич. - Харків : Право,2019. - 395 c.

Додаткова література:
1. Soloviova A. Law: basic aspects: [textbook]. Vinnytsia, 2019. 80 p.
2. Soloviova A. Jurisprudence. Kyiv, Kyiv International University, 2019. 100 p.
3. Соловйова А.М. Кримінально-правова охорона власності: порівняльно-правове
дослідження. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеню д.ю.н.
Ірпінь, 2019. 43 с.
4. Соловйова А. М. Кримінально-правова характеристика злочинів проти власності:
порівняльно-правове дослідження: [монографія]. Вінниця: «Вінницька газета»,
2018. 460 с.
5. Соловйова А. М. Наукові підходи до кримінально-правової охорони власності
часів розвитку України під Російською та Австро-Угорською імперіями.
Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах
глобалізації: матеріали міжнарод. наук.-практ. конф., 12–13 жовтня 2015 р. /
редкол.: В. Я. Тацій (голов.ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. Харків:
Право, 2017. С. 323.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Періодичні видання:
Журнал «Вісник господарського судочинства»
Журнал «Юридичний вісник»
Журнал «Юридична наука».
Журнал «Закон і бізнес».
Журнал «Право України».
Серія видань «Юридична газета» та ін.
Інформаційні ресурси

1.http://rada.gov.ua// – офіційний сайт Верховної Ради України
2. https://www.kmu.gov.ua/ – офіційний сайт Кабінету Міністрів України
3.http://www.mlsp.gov.ua – офіційний сайт Міністерства соціальної політики України
4. https://www.president.gov.ua/documents – офіційний сайт Президента України
5. https://minjust.gov.ua – офіційний сайт Міністерства юстиції України.
6. https://lawyersunion.org.ua – сайт Спілки юристів України
7. http:// www.drs.gov.ua › regulations - – Нормативно-правові акти України
8. http://www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.
9. http:// nlu.org.ua – Національна бібліотека України ім.. Ярослава Мудрого
10. http://pravo.biz.ua/ -Pravo.biz.ua : юридична бібліотека
11. http://law.biz.ua/books/0023/0204.ht - Електронна юридична бібліотека
12. http://www.pravoznavec.com.ua/ - Правознавець : електронна б-ка юрид. л-ри
13. http://lexlibrary.org/ - Електронна юридична бібліотека Ilex
14. http://znatoki.net/ - Юридична бібліотека на Znatoki.net

15. http://www.yur-info.org.ua/ - Юр-Инфо – сайт для юриста
16. http:// www.coe.int -Рада Європи
17. http:// europa.eu.int/eur-lex/ - База законодавства ЄС - EUR-Lex
18. http:// www.echr.coe.int - Європейський суд з прав людини
19.http:// www.eurocourt.org.ua - Український портал практики Європейського суду з
прав людини
20. http:// www.chartesociale.coe.int - Європейська соціальна хартія
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