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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ПРОБЛЕМИ 

ГОСПОДАРСЬКОГО СУДОЧИНСТВА 
 

 

Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, ОС 
 

ОС Магістр 

Спеціальність 081 «Право» 

Освітня програма Право 

 
Характеристика навчальної дисципліни 

 

Вид Вибіркова 
Загальна кількість годин  120 

Кількість кредитів ECTS  4 

Кількість змістових модулів 2 

Курсовий проект (робота) 
(якщо є в робочому 
навчальному плані) 

- 

Форма контролю Екзамен 
Показники навчальної дисципліни для заочної форми навчання 

 Згідно робочого навчального плану на 2020-
2021 н.р. для ЗФН 

Рік підготовки 2 

Семестр 3 

Лекційні заняття 6 
Практичні, семінарські заняття 6 

Лабораторні заняття - 

Самостійна робота 108 

Індивідуальні завдання - 
Курсова робота - 

 
 



2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Мета: навчити теоретичним і практичним знанням при вирішенні 
проблемних питань, які існують у сфері господарського судочинства. 
 

Завдання: з’ясувати основні проблемні питання які існують у підготовці, 

розгляду та апеляційному оскарженні судових рішень господарських судів, 
розгляду судових спорів третейськими судами України. Вміння застосовувати 
на практиці набуті знання. 

 
За результатами вивчення дисципліни студент повинен знати: 
– проблематику науки господарського процесу та судочинства; 
– особливості правових інститутів господарського процесу, цивільного, 

та адміністративного судочинства, об’єктивні закономірності їх розвитку; 

– актуальні питання застосування норм господарського, цивільного та 
адміністративного процесуального законодавства; 

– практику реалізації здобутих знань у судових процесах; 
 

вміти: 
– правильно тлумачити процесуальне законодавство та застосовувати 

його при вирішенні практичних завдань; 
– реалізовувати право щодо ініціювання судового процесу для захисту 

прав юридичних та фізичних осіб; 
– використовувати положення доказового права в практичній діяльності; 
– формувати власну позицію стосовно вирішення практичних проблем 

реалізації прав на судовий захист. 
 

Загальні компетентності: 
ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння  професійної 

діяльності. 
ЗК4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 
ЗК5. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 
ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК10. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 
ЗК11. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 
усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 
суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і 

свобод людини і громадянина в Україні. 
ЗК12. Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми. 
ЗК13. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 
цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 
закономірностей розвитку права, його місця у загальній системі знань про 
природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій. 
 
 

 



Фахові) компетентності: 
СК6. Знання і розуміння основ права Європейського Союзу. 
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. 

СК9. Знання і розуміння основ правового регулювання обігу публічних 
грошових коштів. 

СК10. Знання і розуміння соціальної природи трудових відносин та їх 

правового регулювання. 
СК11. Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу 

факти. 
СК12. Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та 

обґрунтовувати правові позиції. 
СК14. 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. 
СК15. Здатність до самостійної підготовки проектів актів 

правозастосування. 
СК16. Здатність до логічного, критичного і системного аналізу 

документів, розуміння їх правового характеру і значення. 
 
Програмні результати навчання 
2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої 

проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання. 
3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел. 
4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої 

проблеми 
5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з 

достатньою обґрунтованістю. 
6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому 

проблему. 

7. Складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно 
збирати матеріали за визначеними джерелами. 

8. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та 
всебічного встановлення певних обставин. 

9. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна 
допомога, і діяти відповідно до отриманих рекомендацій. 

10. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами як усно, так і 
письмово, правильно вживаючи правничу термінологію. 

11. Володіти базовими навичками риторики. 

12. Доносити до респондента матеріал з певної проблематики доступно і 
зрозуміло. 



13. Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням 
професійного та суспільного контексту. 

14. Належно використовувати статистичну інформацію, отриману з 
першоджерел та вторинних джерел для своєї професійної діяльності. 

15. Вільно використовувати для професійної діяльності доступні 
інформаційні технології і бази даних. 

16. Демонструвати вміння користуватися комп’ютерними програмами, 
необхідними у професійній діяльності. 

17. Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань 
групи. 

18. Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, 
цінностей та принципів функціонування національної правової системи. 

19. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту 
основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права. 

20. Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів. 
21. Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, 

виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові 
висновки. 

22. Готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до 
правового висновку зробленого у різних правових ситуаціях. 

23. Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та 
інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях. 
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2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Тема лекційного заняття 1. Проблеми доступності до господарського 
правосуддя. 

Проблеми доступності правосуддя, гарантії його реалізації. Зміст 
доступності правосуддя: правові, соціальні, економічні. Право на доступ до 

суду як процесуальне право. Конституційні та міжнародні гарантії 
доступності до господарського правосуддя. Реалізація конституційних 
принципів правосуддя та вирішення проблем господарського судочинства. 
 
Тема лекційного заняття 2.Судова реформа та її вплив на стан господарського 
судочинства. 

Судова реформа. Спеціалізація судів, як передумова для забезпечення 
ефективності господарського судочинства. Проблеми розмежування судових 

юрисдикцій (господарських і адміністративних спорів). 
 

Тема лекційного заняття 3. Проблеми розгляду справ господарськими, 
цивільними та адміністративними судами. 

Сучасна система судоустрою України. Колізійність правових норм 
цивільного та господарського кодексів України в господарських відносинах. 
Проблема розмежування дії господарського, адміністративного та цивільного 
кодексів України. 

 
     Тема лекційного заняття 4.Судові рішення. Проблеми перегляду 
судових рішень в господарських справах. 

Проблеми забезпечення виконання конституційних вимог у сфері 
господарського судочинства. Рішення третейських судів у вирішенні 
господарських спорів. 
 
Тема лекційного заняття 5. Шляхи підвищення ефективності діяльності 

господарського судочинства. 
. Ефективність господарського судочинства. Верховенство права. 

Справедливість і моральність суду (судді) у прийнятті судового рішення. 
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ПЛАНИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 
 
ТЕМА №1. Проблеми доступності до господарського правосуддя. 

1. Проблеми доступності правосуддя, гарантії його реалізації. 
2. Зміст доступності правосуддя: правові, соціальні, економічні. 
3. Право на доступ до суду як процесуальне право. 

4. Конституційні та міжнародні гарантії доступності до господарського 
правосуддя. 

5. Реалізація конституційних принципів правосуддя та вирішення 
проблем господарського судочинства. 
 
ТЕМА №2. Судова реформа та її вплив на стан господарського судочинства. 

1. Судова реформа. 
2. Сучасна система судоустрою України. 

3. Спеціалізація судів, як передумова для забезпечення ефективності 
господарського судочинства. 
4. Проблеми розмежування судових юрисдикцій (господарських і 

адміністративних спорів). 
 
ТЕМА №3. Проблеми розгляду справ господарськими, цивільними та 
адміністративними судами. 

1. Колізійність правових норм цивільного та господарського кодексів 

України в господарських відносинах. 
2. Проблема розмежування дії господарського, адміністративного та 

цивільного кодексів України. 
 
ТЕМА №4. Судові рішення. Проблеми перегляду судових рішень в 
господарських справах. 

1. Проблеми забезпечення виконання конституційних вимог у сфері 
господарського судочинства. 

2. Рішення третейських судів у вирішенні господарських спорів. 
 
ТЕМА №5. Шляхи підвищення ефективності діяльності господарського 
судочинства. 

1. Ефективність господарського судочинства. 
2. Верховенство права. 
3. Справедливість  і  моральність  суду  (судді)  у  прийнятті  судового 

рішення. 
 

 
 
 

5



Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 
заочна форма 

усього  у тому числі 

л с інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 
МОДУЛЬ 1. Проблеми доступності до господарського правосуддя 

ТЕМА №1. Проблеми доступності до 
господарського правосуддя. 

24 2 2 - 20 

ТЕМА №2. Судова реформа та її вплив на стан 
господарського судочинства. 

24 2 2 - 20 

ТЕМА №3. Проблеми розгляду справ 
господарськими, цивільними та 
адміністративними судами. 

24 - - - 24 

Разом за модулем 1 72 4 4 - 64 

МОДУЛЬ 2. Судові рішення. Проблеми перегляду судових рішень в 
господарських справах. 

ТЕМА №4. Судові рішення. Проблеми перегляду 
судових рішень в господарських справах. 

24 2 2 - 20 

ТЕМА №5. Шляхи підвищення ефективності 

діяльності господарського судочинства. 

24 - - - 24 

Разом за модулем 2 48 2 2 - 44 

УСЬОГО ГОДИН 120 6 6 - 108 

 
 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
 

ТЕМА №1. Проблеми доступності до господарського правосуддя. 
1. Проблеми доступності правосуддя, гарантії його реалізації.  

2. Зміст доступності правосуддя: правові, соціальні, економічні. 
3. Право на доступ до суду як процесуальне право. 
4. Конституційні та міжнародні гарантії доступності до господарського 

правосуддя. 
5. Реалізація конституційних принципів правосуддя та вирішення 

проблем господарського судочинства. 
 
ТЕМА №2. Судова реформа та її вплив на стан господарського судочинства. 

3. Судова реформа. 

4. Сучасна система судоустрою України. 
3. Спеціалізація судів, як передумова для забезпечення ефективності 
господарського судочинства. 
4. Проблеми розмежування судових юрисдикцій (господарських і 

адміністративних спорів). 
 

 



ТЕМА №3.Проблеми розгляду справ господарськими, цивільними та 
адміністративними судами. 

1. Колізійність правових норм цивільного та господарського кодексів 
України в господарських відносинах. 

2. Проблема розмежування дії господарського, адміністративного та 
цивільного кодексів України. 

 
ТЕМА №4. Судові рішення. Проблеми перегляду судових рішень в 
господарських справах. 

1. Проблеми забезпечення виконання конституційних вимог у сфері 
господарського судочинства. 

2. Рішення третейських судів у вирішенні господарських спорів. 
 

ТЕМА №5. Шляхи підвищення ефективності діяльності господарського 

судочинства. 
1. Ефективність господарського судочинства. 
2. Верховенство права. 
3. Справедливість  і  моральність  суду  (судді)  у  прийнятті  судового 

рішення. 
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Питання до семінарського заняття 

 
1. Особливості господарського процесу в зв’язку з дією нового Закону «Про 
судоустрій і статус суддів». 

2. Проблеми підвідомчості та підсудності господарських справ. 
3. Повноваження суду щодо розгляду та вирішення господарського спору. 
4. Засоби доказування, належність і допустимість доказів у господарському 
процесі. 
5. Проблеми перегляду судових рішень у господарських справах на стадії 
апеляційного та касаційного провадження. 
6. Роль Верховного Судом України як суду касаційної інстанції. 
7. Роль судді у розгляді судової справи. 

8. Поняття і зміст господарського судочинства, особливості системи 
господарських судів України. 
9. Характеристика, на які поширюється юрисдикція третейських судів. 
10. Повноваження господарського суду на стадії: відкриття провадження у 
справі, підготовки справи до розгляду, судового розгляду та вирішення справи. 
11. Особливості перегляду судового рішення господарського суду в 
апеляційному та касаційному порядку. 
12. Перегляд судових рішень у господарських справах Верховним Судом 

України. 
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Пропоновані теми дебатів 

 
1-й варіант 

а) спори за позовами суб’єктів владних повноважень до суб’єктів 
господарської діяльності про застосування адміністративно-господарських 
санкцій (глава 27 ГК України) мають відноситись до компетенції 
господарських, а не адміністративних судів; 

б) спори за позовами суб’єктів владних повноважень до суб’єктів 
господарської діяльності про застосування адміністративно-господарських 

санкцій (глава 27 ГК України) мають відноситись виключно до компетенції 
адміністративних судів. 
 
2-й варіант 

а) у Господарському процесуальному кодексі України необхідно 
передбачити скорочені форми судового розгляду на кшталт: «наказне 
провадження» або «скорочене провадження»; 

б) у Господарському процесуальному кодексі України не потрібно 

передбачати впровадження скорочених форм судового розгляду на кшталт: 
«наказне провадження» або «скорочене провадження». 
 
3-й варіант 

а) повноваження Касаційного господарського суду щодо вирішення 
питання захисту прав інтелектуальної власності впливає на діяльність Вищого 
суду з питань інтелектуальної власності; 

б) повноваження Касаційного господарського суду щодо вирішення 

питання питання захисту прав інтелектуальної власності у касаційному 
порядку є цілком виправданим. 
 
4-й варіант 

а) справи про оскарження рішень, дій або бездіяльності державного 
виконавця або іншої посадової особи державної виконавчої служби щодо 
виконання судового рішення повинен розглядати суд відповідної юрисдикції, 
яким видано виконавчий лист; 

б) справи про оскарження рішень, дій або бездіяльності державного 
виконавця чи іншої посадової особи Державної виконавчої служби України 
щодо виконання судового рішення повинен розглядати виключно суд 
адміністративної юрисдикції.  
 
5-й варіант 

а) функції Вищого суду з питань інтелектуальної власності повинні 
виконувати лише спеціально Касаційні господарські суди; 
б) у складі Вищого суду з питань інтелектуальної власності повинна діяти 

палата щодо розгляду касаційних скарг з питань інтелектуальної власності. 
 
 
 
 



Пропоновані теми рефератів 

 
1. «Запобігання зловживанню процесуальними правами у господарському 
судочинстві». 
2. «Одноособовий та колегіальний розгляд господарських справ». 
3. «Клопотання про поновлення пропущеного строку в господарському 
процесі». 
4. «Письмові докази в господарському процесі». 
5. «Особливості судового розгляду заяв про перегляд судового рішення за 

нововиявленими обставинами у господарських справах». 
6. «Повноваження місцевого господарського  суду». 
7. «Пробемні питання діяльності Вищого суду з питань інтелектуальної 
власності при розгляді судових спорів». 
8. «Співвідношення принципів господарського судочинства та принципів 
господарського процесу». 
9. «Особливості провадження господарських справ пов’язаних з об’єктами 
права інтелектуальної власності». 

10. «Cудові палати з розгляду окремих категорій справ». 
11. «Способи забезпечення законності і обґрунтованості судових рішень в 
господарських судах». 
12. «Особливості процесуальної правосуб’єктності прокурора при перегляді 
судових рішень господарських судах». 
13. «Особливості провадження у справах за позовами суб’єктів владних 
повноважень». 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

ТА ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ 
 

1. Система господарських судів України. 
2. Юрисдикція та підсудність господарських, цивільних та 

адміністративних справ. 
3. Поняття «позов» та його елементи. Види позовів. 
4. Право на позов у господарському судочинстві. 
5. Передумови права на звернення до суду та порядок його здійснення. 

6. Форма і зміст позовної заяви до суду та процесуальні наслідки 
недотримання вимог до її оформлення. 

7. Документи, що додаються до позовної заяви. 
8. Повноваження суду на стадії прийняття позовної заяви і підготовки 

справи до розгляду 
9. Забезпечення позову. 
10. Процесуальний порядок судового розгляду. 
11. Інститут судового доказування в господарському судочинстві. 

12. Предмет доказування та факти, що не потребують доказування. 
13. Суб’єкти доказування в господарському судочинстві. 
14. Обов’язок доказування і подання доказів. 
15. Поняття та класифікація доказів в господарському, цивільному та 

адміністративному судовому процесі. 
16. Належність та допустимість доказів. 
17. Природа наказного провадження. 
18. Судовий наказ як форма судового рішення. 

19. Підстави для видачі судового наказу. 
20. Форма та зміст заяви про видачу судового наказу. 
21. Порядок наказного провадження, скасування та оскарження судового 

наказу. 
22. Природа окремого провадження. 
23. Процесуальний порядок розгляду справ окремого провадження. 
24. Участь прокурора в наказному та окремому провадженні. 
25. Стадії провадження в суді першої інстанції. Повноваження суду 

першої інстанції.  
26. Підстави та порядок скороченого провадження. 
27. Особливості провадження у справах з приводу рішень, дій чи 

бездіяльності суб’єктів владних повноважень щодо притягнення до 
адміністративної відповідальності. 

28. Особливості провадження у справах щодо рішень, дій або 
бездіяльності Державної виконавчої служби України. 

29. Проблемні питання провадження у справах за адміністративними 
позовами про примусове відчуження земельної ділянки, інших об’єктів 

нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності.  
30. Суб’єкти й об’єкти апеляційного та касаційного оскаржень судових 

рішень у справах цивільної, господарської та адміністративної юрисдикції.  
31. Порядок та строки подання апеляційної скарги. 



32. Порядок та строки подання касаційної скарги в господарському 

судовому процесі. 
33. Клопотання про відновлення пропущеного строку подання скарги, 

порядок його розгляду. 
34. Відмова від апеляційної скарги, зміна апеляційної скарги під час 

апеляційного провадження. 
35. Межі  судового  перегляду  господарських  справ  в  апеляційному 

порядку. 
36. Повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду 

апеляційної скарги на постанову суду. 
37. Завдання касаційної інстанції. Суб’єкти касаційного оскарження. 

Підстави, порядок і строки для касаційного оскарження. 
38. Вимоги до касаційної скарги. Заперечення на касаційну скаргу. 
39. Межі судового  перегляду  господарських  справ  в  касаційному 

порядку. 
40. Повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду 

апеляційної скарги на ухвалу суду. 

41. Особливості оскарження судових в касаційному порядку. 
42. Характерні відмінності апеляційної та касаційної скарг у справах 

господарської та адміністративної юрисдикції. 
43. Підстави  для  перегляду  судових  рішень  Верховним  Судом 

України. 
44. Форма та міст заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом 

України. 
45. Порядок, строки подання заяви про перегляд судових рішень 

Верховним Судом України. 
46. Підстави для повернення заяви про перегляд судових рішень 

Верховним Судом України. 
47. Сутність, об’єкти перегляду судового рішення за нововиявленими 

обставинами. 
48. Форма та міст заяви про перегляд судового рішення за 

нововиявленими обставинами. 
49. Порядок, строки подання заяви про перегляд судового рішення за 

нововиявленими обставинами. 
50. Особливості судового розгляду заяв про перегляд судового рішення 

за нововиявленими обставинами. 
51. Які суди діють у складі ВСУ. 
52. Порядок утворення у касаційному апеляційному господарському 

суді окремих судових палат. 
 
 
 

 
 
 
 
 



КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ, КОМПЛЕКТИ ТЕСТІВ ДЛЯ 

ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТАМИ 
 

1. Проблеми доступності правосуддя в Україні та гарантії її реалізації.  
2. Право на доступ до суду як гарантовано державою право. 
3. Конституційні та міжнародні гарантії доступності до господарського 

правосуддя. 
5. Реалізація конституційних принципів правосуддя в діяльності 

господарського суду. 

6. Судова реформа та її вплив на стан господарського судочинства. 
7. Сучасна система судоустрою України. 
8. Спеціалізація судів, як передумова для забезпечення ефективності 
господарського судочинства. 
9. Проблеми розмежування судових юрисдикцій (господарських і 

адміністративних спорів). 
10. Колізійність правових норм цивільного та господарського кодексів 

України в господарських відносинах. 

11. Проблема розмежування дії господарського, адміністративного та 
цивільного кодексів України. 

12. Судові рішення. Проблеми перегляду судових рішень в 
господарських справах. 

13. Проблеми забезпечення виконання конституційних вимог у сфері 
господарського судочинства. 

14. Рішення третейських судів у вирішенні господарських спорів. 
15. Шляхи підвищення ефективності діяльності господарського 

судочинства. 
16. Ефективність законодавства в діяльності господарського суду. 
17. Верховенство права в діяльності господарських судів. 
18. Справедливість і моральність  суду (судді) у прийнятті судового 

рішення. 
19. Діяльність МКАС у вирішенні господарського спору. 
20. Альтернативні способи вирішенні господарського спору. 
21. Правові засади діяльності ТПП України. 

22. Сутність   закону   України   «Про   міжнародний   комерційний 
арбітраж». 

23. «Закон ЮНІСТРАЛ» - правові засади. 
24. Загальні засади становлення господарського судочинства. 
26. Джерела господарського процесуального права України 
27. Предмет діяльності господарських судів. 
28. Роль міжнародних стандартів в діяльності господарського суду. 
29. Принципи господарського процесуального права. 
30. Способи реалізації права на судовий захист. 

31. Територіальна підсудність справ господарського суду. 
 
 
 
 



ПАКЕТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ 

 
1. Судочинство здійснюється виключно: 

1) Конституційним судом 
2) Господарським судом 
3)  Адміністративним судом 
4)  Судами загальної юрисдикції 

 
2. Який  закон  започаткував  в  перше   здійснення  правосуддя  у 

господарських відносинах спеціалізованими судовими 
установами……...... 

 
3. Судову систему судоустрою складають: 

1 Конституційний суд 
 
 

2. Господарський суд 
 
 

3 Адміністративний суд 
 

 

4 Суди загальної юрисдикції 
 
 

5 Місцеві суди 
 
 

6. Апеляційні суди  

7 Верховний суд 
 
 

 
4. Встановіть відповідності: 

  

1.  Строк  позовної  А. Становить 6-місячний строк  

давності про міжнародне     
вантажне сполучення      

2.  Для  подання  Б. не підлягає поновленню судом  
залізницею позовів до    

вантажоперевізників  строк    
позовної давності       

3.Для подання позовів до  В. місячний строк  

залізниці        

4.  Строк   розгляду  Г. Становить 2- місячний строк  
претензія становить      
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5. Вставте правильну відповідь у пропущене: 
 

Виключно ….. спеціалізованою установою здійснюється судово- 
експертна діяльність, пов'язана з проведенням криміналістичної експертизи 

 
6. Державний Реєстр атестованих судових експертів покладається 

на 

1) Міністерство Оборони  
2) Міністерство юстиції  
3) Міністерство охорони здоров'я 
4) Службу безпеки України 
5) Державну прикордонну службу України 

 
7. Вставте правильну відповідь у пропущене. Пленум вищого 

спеціалізованого суду скликається не рідше …….разів на рік. 

 
8. Кількість судів у суді визначає: 
1. Конституційний суд 
2. ВСУ 
3. Державна судова адміністрація України 
4. Вища рада провосуддя 
5. Державна судова адміністрація України за погодженням 

Вищою радою провосуддя 

6. Державна судова адміністрація України за погодженням з 
ВСУ 

 
 

9. Вставте правильну відповідь у пропущене. Розпорядник майна 
зобов’язаний не пізніше ……..від дня порушення провадження у справі про 
банкрутство разом з боржником організувати та забезпечити проведення 
інвентаризації майна боржника та визначити його вартість 

 
10. Який строк подання касаційної скарги (подання) 

- Касаційна  скарга  може бути подана протягом двадцяти днів з дня 
набрання судовим  рішенням апеляційного господарського суду законної 

сили 
-   

Касаційна  скарга  може бути подана протягом одного місяця з дня 

набрання судовим  рішенням апеляційного господарського суду законної 
 сили 
- Протягом 10 днів з дня поставлення ухвали про прийняття 

касаційної скарги до провадження Вищим господарським судом України 
-  
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 11. Вставте правильну відповідь у пропущене. Апеляційна скарга 
подається на ухвалу  місцевого господарського суду  - протягом 

…………днів       
 

12. Суд може застосувати до суб’єкта господарювання за несплату 
обов’язкових платежів штраф у розмірі від належної плати 

 
10 % 

 
20 % 

 
30 % 

. 
50% 

 
. 

100% 
 

. 
 
 
 22.  Вставте  правильну  відповідь  у  пропущене.  Апеляційна  скарга 
подається на рішення місцевого господарського суду …….. протягом 

 
 
23. Назвіть, які заходи може застосувати суд у зв'язку з порушенням 

авторського права і (або) суміжних прав 

 суб'єкт авторського права і (або) суміжних прав може вимагати виплати 
. компенсації 

 суб'єкт   авторського   права   і   (або)  суміжних   прав  може   вимагати 
. відшкодування збитків 

 суб'єкт авторського права і (або) суміжних прав може вимагати виплати 
. компенсації замість відшкодування збитків або стягнення доходу 

 
24. У касаційному господарському суді створюються окремі судові 

палати для розгляду справ про: чи є тут щось зайве 

Банкрутство 
Захисту прав інтелектуальної власності 
Справ пов’язаних із антимонопольним законодавством 
Корпоративних спорів Справ пов’язаних із розглядом 
цінними паперами 

 
26. Вставте  правильну  відповідь  у  пропущене.  Крім  прибутку 

(доходу),одержаного   суб'єктом   господарювання  внаслідок  порушення 

встановлених законодавством правил, у якому розмірі вилученої суми може 
бути застосована санкції ……….. у разі повторного порушення протягом року 

 



27. Ухвала господарського суду на примусове  виконання рішення 
третейського суду або про відмову у його видачі може бути оскаржена 
сторонами 

 

 до голови суду протягом 10 днів з дня її винесення господарським 
. судом. 

 в   апеляційному   порядку  протягом  15  днів  з  дня  її  винесення 
. господарським судом 

 касаційному   порядку   протягом   15   днів   з   дня   її   винесення 

. господарським судом 

 
до голови суду протягом 15 днів з дня її винесення господарським 
судом 

 
28. Встановіть відповідності: 

1. Ціна позову А.  В  іноземній  валюті  та  карбованцях 
визначається у позовах про відповідно  до  офіційного  курсу встановленого 

стягнення грошей  НБУ на день подання позову   

2. Ціна позову Б. загальною сумою усіх вимог  
визначається у позовах про      

витребування майна       

3. Ціна позову В. Вартістю майна, що витребується 
визначається у позовах, які      

складаються з кількох      
самостійних вимог       

4.Ціна    позову Г.  Стягуваною сумою або сумою, 
визначається у позовах  про оспорюванню за  виконавчим чи іншим 

стягнення іноземної валюти документом, за  яким стягнення провадиться у 

    безспірному (безакцептному) порядку  

 
29. Встановіть відповідності - справа про банкрутство порушується : 

  Порушується позивачем       

.           

  Порушується кредитором       
.           

  Порушується господарським судом       
.           

  безспірні вимоги кредитора  (кредиторів)  до боржника  сукупно 
. становлять не менше 100 мінімальних розмірів заробітної плати   

  безспірні вимоги кредитора  (кредиторів)  до боржника  сукупно 

. становлять не менше 300 мінімальних розмірів заробітної плати   
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1. Вищій господарський суд України http://arbitr.gov . ua 
2. Верховний Суд України : http://www.scourt.gov.ua 
3. Верховна Рада України: http://rada.gov.ua 
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5. Єдиний державний реєстр судових рішень: http://www.court.gov.ua 

 

 
 



.Методи навчання 
Методи навчання: методи організації та здійснення навчально-

пізнавальної діяльності; методи стимулювання і мотивації навчально-
пізнавальної діяльності; методи контролю та самоконтролю за 
ефективністю навчально-пізнавальної діяльності; бінарні методи. 

навчання: вправи, практичні роботи, експеримент, виробнича практика. 
Методи навчання залежно від типу пізнавальної діяльності: 

інформаційно-рецептивний, репродуктивний, проблемний, частково-
пошуковий (евристичний), пошуковий (дослідний). Методи навчання за 
логікою передачі інформації: індуктивний, дедуктивний. Методи 
стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-пізнавальної 
діяльності: ділові та рольові ігри, ситуативні ігри, дискусії і диспути; 
студентські наукові конференції; створення ситуації пізнавальної 

новизни та зацікавленості. 
9. Форми контролю 

 Поточний контроль здійснюється в ході занять, завдяки йому виявляють 
ступінь розуміння навчального матеріалу, його засвоєння, уміння 
студентів застосовувати знання на практиці. 

Підсумковий контроль здійснюється з метою оцінки результаті в навчання 
на окремих завершених етапах освіти або на певному освітньому 
(кваліфікаційному) рівні. Складова такого контролю — семестровий 
контроль. 

Семестровий контроль проводиться у формі семестрового екзамену. 

Семестровий екзамен — форма підсумкового контролю з окремої 
навчальної дисципліни за семестр, що спрямована на перевірку засвоєння 
теоретичного та практичного матеріалу. 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 
Оцінювання знань студента відбувається згідно з положенням «Про 

екзамени та заліки у НУБІП України» від « 27 » грудня 2019 р. протокол 
№ 5. 

Оцінка  
національна  

Рейтинг здобувача вищої освіти, бали 

  

Відмінно 90  100 

Добре 
74  89 

 

Задовільно 
60  73 

 

Незадовільно 0  59 

 


