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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 
Господарський процес вивчає основні поняття, інститути, принципи і джерела 

господарського процесуального права, положення щодо організації та діяльності 

господарських судів України; особливості розгляду господарських спорів; навчає 
застосовувати на практиці набуті знання та складати відповідні процесуальні документи. 
Мета курсу „Господарський процес” – сформувати у студентів систему теоретичних знань і 
практичних навичок застосовування норм процесуального права разом з нормами 

матеріального права при вирішенні спорів, підвідомчих господарським судам. 

 
Формат курсу. Змішаний  - курс має супровід на платформі  Elearn.  
  

Пререквізити: вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння «Теорія держави 
і права. Ч1», «Історії держави і права зарубіжних країн», «Судові та правоохоронні органи», 
«Логіки» «Теорія держави і права Ч2» та «Основи римського права». 

 
Постреквізити: Система загальнотеоретичних знань навчальної дисципліни буде 

використовуватися при засвоєнні галузевих та прикладних навчальних дисциплін. 
Компетентності, набуті студентами під час вивчення дисципліни «Господарський процес» 
забезпечують умови для накопичення правового досвіду та створюють умови для 

ефективного виконання ними своїх професійних обов'язків при здійсненні наукової та 
практичної юридичної діяльності.  

 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 
Години 

(лекції/ 
семінарські)  

Результати 

навчання  
Завдання Оцінювання 

1 семестр 

Змістовий модуль 1. Господарський процесуальний кодекс України.  

Правова характеристика. 

Тема 1. 
Господарське 
процесуальне 

право: поняття, 

2/4 Знати поняття 
господарське 
процесуальне 

право, предмет 

Опрацювання 
теоретичних 
питань.  

Виконання 

Відвідування 
лекції/семінару 
– 1 бал 

Робота на 



предмет і метод. 
Система  та 
джерела 
господарське 

процесуальне 
права. 

господарського 
процесуального 
права, метод 

господарського 

процесуального 
права 

самостійної роботи 
(в.т.ч. в elearn) 
Розв’яззання 
практичних завдань  

семінарському 
занятті* – 0-10 
балів  

Тема 2.Принципи 

господарського 
процесуального 
права. Основні 
положення  та 

призначення 
господарського 
процесуального 
кодексу України. 

2/4 Знати поняття 

про господарські 
процесуальні 

правовідносини, 
господарський 

процес, 
господарське 
процесуальне 

право як наука 

Опрацювання 

теоретичних 
питань.  

Виконання 
самостійної роботи 

(в.т.ч. в elearn) 
Розв’яззання 

практичних завдань  

Відвідування 

лекції/семінару 
– 1 бал 
Робота на 
семінарському 

занятті* – 0-10 
балів  

Тема 3.Предметна 
та суб’єктна 

юрисдикція 
господарських 
судів.  

2/2 Знати поняття 
про господарські 

процесуальні 
правовідносини, 
господарський 

процес 

Опрацювання 
теоретичних 

питань.  
Виконання 

самостійної роботи 
(в.т.ч. в elearn) 

Розв’яззання 
практичних завдань  

Відвідування 
лекції/семінару 

– 1 бал 
Робота на 

семінарському 
занятті* – 0-10 

балів  

Тема 4. Склад 
господарського 
суду. Відводи.  

2/2 Знати поняття 
про 

господарське 
процесуальне 

право як науку 
процесуального 

права 

Опрацювання 
теоретичних 

питань.  
Виконання 

самостійної роботи 
(в.т.ч. в elearn) 
Розв’яззання 

практичних завдань  

Відвідування 
лекції/семінару 
– 1 бал 

Робота на 

семінарському 
занятті* – 0-5 

балів  

Змістовий модуль 2. Звернення до господарського суду 

Тема 5.Учасники 
судового процесу.  

2/2 Знати поняття 
позивач, 

відповідач, 
треті особи, 

процесуальна 
співучасть, 

активна 
співучасть, 

пасивна 
співучасть, 

змішана 
співучасть 

Опрацювання 
теоретичних 

питань.  
Виконання 

самостійної роботи 
(в.т.ч. в elearn) 
Розв’яззання 

практичних завдань  

Відвідування 
лекції/семінару 
– 1 бал 

Робота на 

семінарському 
занятті* – 0-10 

балів  

Тема 6. Докази та 
доказування. 

Основні 
положення про 
докази.  

2/4 Знати поняття 
докази, речові 

докази, письмові 
докази, 

належність 
доказів, 

допустимістьза
собів 

доказування, 
експерт, судова 

Опрацювання 
теоретичних 

питань.  
Виконання 

самостійної роботи 
(в.т.ч. в elearn) 

Розв’яззання 
практичних завдань  

Відвідування 
лекції/семінару 

– 1 бал 
Робота на 

семінарському 
занятті* – 0-5 

балів  



експертиза 
Тема 7. 
Процесуальні 

строки. Судові 
виклики і 
повідомлення. 
Судові витрати. 

Судові витрати та 
розподіл судових 
витрат у 
господарському 

судочинстві.  

2/4 Знати поняття 
судові витрати, 

судовий збір, 
процесуальний 
строк, строки 
господарського 

судочинства, 
строки окремих 
процесуальних 

дій, перебіг 

процесуального 
строку, судові 
виклики, судові 
повідомлення. 

Опрацювання 
теоретичних 

питань.  
Виконання 

самостійної роботи 
(в.т.ч. в elearn) 

Розв’яззання 
практичних завдань  

Відвідування 
лекції/семінару 

– 1 бал 
Робота на 

семінарському 
занятті* – 0-5 

балів  

Тема 8.Заходи 
процесуального 

примусу. 
Забезпечення 
позову. 

2/2 Вміти 
охарактеризува

ти підстави і 
порядок 

застосування 
заходів 

процесуального 
примусу. 

Опрацювання 
теоретичних 

питань.  
Виконання 

самостійної роботи 
(в.т.ч. в elearn) 

Розв’яззання 
практичних завдань  

Відвідування 
лекції/семінару 

– 1 бал 
Робота на 

семінарському 
занятті* – 0-10 

балів  

Тема 9.Наказне 
провадження.   

2/2 Навчитись 
вирішувати 
ситуативні 
задачі для 

закріплення 
практичних 

знань 

Опрацювання 
теоретичних 

питань.  
Виконання 

самостійної роботи 
(в.т.ч. в elearn) 
Розв’яззання 

практичних завдань  

Відвідування 
лекції/семінару 
– 1 бал 

Робота на 

семінарському 
занятті* – 0-10 

балів  

Тема 10.Позовне 
провадження.  

2/2 Вміти довести 
зв’язок теорії 

господарського 
процесуального 

права з 
законодавством 

Опрацювання 
теоретичних 

питань.  
Виконання 

самостійної роботи 
(в.т.ч. в elearn) 

Розв’яззання 
практичних завдань  

Відвідування 
лекції/семінару 

– 1 бал 
Робота на 

семінарському 
занятті* – 0-10 

балів  

Тема 11. 

Врегулювання 
господарського 
спору за участю 
судді. Відмова 

позивача від 
позову. Мирова 
угода. 

1/2 Вміти 

об’єднати 
теорію і 

господарсько-
процесуальне 

законодавство з 
правозастосовчо

ю діяльностю. 

Опрацювання 

теоретичних 
питань.  

Виконання 
самостійної роботи 

(в.т.ч. в elearn) 
Розв’яззання 

практичних завдань  

Відвідування 

лекції/семінару 
– 1 бал 

Робота на 
семінарському 

занятті* – 0-10 
балів 

Виконання 
завдань 

самостійної 
роботи  -1 бали 

Змістовий модуль 3. Провадження судів першої інстанції 
Тема 12.Розгляд 

справи по суті. 
Загальні 

2/4 Навчитись 

вирішувати 
ситуативні 

Опрацювання 

теоретичних 
питань.  

Відвідування 

лекції/семінару 
– 1 бал 



положення. задачі для 
закріплення 
практичних 

знань 

Виконання 
самостійної роботи 

(в.т.ч. в elearn) 
Розв’яззання 

практичних завдань  

Робота на 
семінарському 
занятті* – 0-10 

балів  

Тема 13.Судові 
рішення.  

2/2 Вміти 
охарактеризува

ти положення 
господарсько-

процесуального 
закону, що 

стосуються 
відповідної 

теми, а також 
повторити 

навчальний 
матеріал, який 

міститься в 
конспекті лекції 

Опрацювання 
теоретичних 

питань.  
Виконання 

самостійної роботи 
(в.т.ч. в elearn) 

Розв’яззання 
практичних завдань  

Відвідування 
лекції/семінару 

– 1 бал 
Робота на 

семінарському 
занятті* – 0-10 

балів  

Тема 14.Розгляд 
справ у порядку 

спрощеного 
позовного 
провадження.  

2/2 Навчитись 
вирішувати 

ситуативні 
задачі для 

закріплення 
практичних 

знань 

Опрацювання 
теоретичних 

питань.  
Виконання 

самостійної роботи 
(в.т.ч. в elearn) 

Розв’яззання 
практичних завдань  

Відвідування 
лекції/семінару 

– 1 бал 
Робота на 

семінарському 
занятті* – 0-10 

балів 

Змістовий модуль 4. Перегляд судових рішень 
Тема 15.Перегляд 

судових рішень. 
Апеляційне 
провадження.  

2/2 Навчитись 

вирішувати 
ситуативні 
задачі для 

закріплення 

практичних 
знань 

Опрацювання 

теоретичних 
питань.  

Виконання 
самостійної роботи 

(в.т.ч. в elearn) 
Розв’яззання 

практичних завдань  

Відвідування 

лекції/семінару 
– 1 бал 

Робота на 
семінарському 

занятті* – 0-10 
балів 

Тема 16. 
Апеляційний 
розгляд. 

2/4 Навчитись 
вирішувати 
ситуативні 
задачі для 

закріплення 
практичних 

знань 

Опрацювання 
теоретичних 

питань.  
Виконання 

самостійної роботи 
(в.т.ч. в elearn) 
Розв’яззання 

практичних завдань  

Відвідування 
лекції/семінару 
– 1 бал 

Робота на 

семінарському 
занятті* – 0-10 

балів 

Тема 17.Касаційне 
провадження.  

2/2 Знати поняття 
судові витрати, 

судовий збір, 
процесуальний 
строк, строки 
господарського 

судочинства, та 
вирішувати 
ситуативні 

задачі 

Опрацювання 
теоретичних 

питань.  
Виконання 

самостійної роботи 
(в.т.ч. в elearn) 

Розв’яззання 
практичних завдань  

Відвідування 
лекції/семінару 

– 1 бал 
Робота на 

семінарському 
занятті* – 0-10 

балів 



Тема 18.Перегляд 
судових рішень за 
нововиявленими 
або виключними 

обставинами.  

2/2 Знати основні 
положення 

Процесуального 

кодексу, а також 

вирішувати 

ситуаційні задачі 

Опрацювання 
теоретичних 

питань.  
Виконання 

самостійної роботи 
(в.т.ч. в elearn) 
Розв’яззання 

практичних завдань  

Відвідування 
лекції/семінару 
– 1 бал 

Робота на 

семінарському 
занятті* – 0-10 

балів 

Тема 
19.Виконання 
судових рішень. 

2/2 Навчитись 
вирішувати 
ситуативні 

задачі для 
закріплення 
практичних 

знань 

Опрацювання 
теоретичних 

питань.  

Виконання 
самостійної роботи 

(в.т.ч. в elearn) 
Розв’яззання 

практичних завдань  

Відвідування 
лекції/семінару 
– 1 бал 

Робота на 
семінарському 
занятті* – 0-10 

балів 

Змістовий модуль 5. Провадження за окремими категоріями справ 

Тема 20. 
Оскарження 

рішення 
третейського 
суду. 

2/4 Вміти 
охарактеризува

ти, яка існує 
відмінність між 

нормами 
попереднього 

ГПК і у сучасній 
редакції щодо 

перегляду справ 
за 

нововиявленими 
обставинами 

Опрацювання 
теоретичних 

питань.  
Виконання 

самостійної роботи 
(в.т.ч. в elearn) 

Розв’яззання 
практичних завдань  

Відвідування 
лекції/семінару 

– 1 бал 
Робота на 

семінарському 
занятті* – 0-10 

балів 

Тема 21. 
Відновлення 
господарським 
судом втраченого 

судового 
провадження.  

2/2 Вміти складати 
проекти 

господарських 
договорів. 

Опрацювання 
теоретичних 

питань.  
Виконання 

самостійної роботи 
(в.т.ч. в elearn) 
Розв’яззання 

практичних завдань  

Відвідування 
лекції/семінару 
– 1 бал 

Робота на 

семінарському 
занятті* – 0-10 

балів 

Тема 22. 
Провадження у 
справах за участю 

іноземних осіб.  

2/2 Застосовувати 
норми про 

відповідальність 

за 
правопорушення 

у сфері 
господарювання. 

Знати судову 
практику у 

спорах 
економічного 

характеру. 

Опрацювання 
теоретичних 

питань.  

Виконання 
самостійної роботи 

(в.т.ч. в elearn) 
Розв’яззання 

практичних завдань  

Відвідування 
лекції/семінару 
– 1 бал 

Робота на 
семінарському 
занятті* – 0-10 

балів 

Тема 23. 

Міжнародний 
комерційний 
арбітраж.  

2/2 Розуміти 

поняття про 
Міжнародний 
комерційний 

арбітраж 

Опрацювання 

теоретичних 
питань.  

Виконання 
самостійної роботи 

Відвідування 

лекції/семінару 
– 1 бал 

Робота на 
семінарському 



(в.т.ч. в elearn) 
Розв’яззання 

практичних завдань  

занятті* – 0-10 
балів 

Всього за  1 та 2 семестр  70 

Екзамен    30 

Всього за курс 100 

 

*  - *  - за умов заочного навчання чи дистанційного навчання робота на семінарському 

занятті може бути у формі завданнь до семінарських занять на платформі Elearn  

 
 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ  

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Письмові роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, не оцінюються. Про наявність поважної причини, викладач 

попереджається у  письмовому вигляді у каналі Телеграм студентом 

або підтверджується деканатом. Перескладання окремих тем, 

відбувається згідно графіку консультацій, оприлюдненому на початку 
семестру. 

Політика щодо 
академічної 

доброчесності: 

Дотримання академічної доброчесності с тудентами та 
відповідальність за її порушення регулюються Положенням про 

академічну доброчесність у Національному університеті біоресурсів і 

природокористування України.  

Політика щодо 

відвідування: 
Пропущені заняття підлягають відпрацюванню у відведений для 

консультацій час, згідно графіку, оприлюдненому на початку 

семестру. Відпрацювання полягає в усних відповідях по темі 
пропущеного заняття (4-5 питань)  та виконанні завдань по темі на 

платформі  Elearn. 

 
 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 
Форми контролю, порядок визначення рейтингу студента, складання та перескладання 
екзаменів та заліків тощо здійснюється відповідно до Положення про екзамени та заліки у 

Національному університеті біоресурсів і природокористування України від «27 » грудня 
2019 р. протокол № 5.  

 
 

Рейтинг 

здобувача вищої 

освіти, бали  

Оцінка національна за результати 

складання  

екзаменів заліків 

90-100 Відмінно  

Зараховано  74-89 Добре 

60-73 Задовільно  

0-59 Незадовільно  Незараховано  

 

 


