
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну

Повна назва навчальної дисципліни Господарське процесуальне право 

Повна офіційна назва закладу вищої
освіти Сумський державний університет

Повна назва структурного підрозділу
ю р и д и ч н и й  ф а к у л ь т е т .  К а ф е д р а
адміністративного,  господарського  права  та
фінансово-економічної безпеки

Розробник(и) Руденко Людмила Дмитрівна

Рівень вищої освіти Перший рівень вищої освіти, НРК – 6 рівень,
QF-LLL – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл

Семестр вивчення навчальної
дисципліни 16 тижнів протягом 8-го семестру

Обсяг навчальної дисципліни

Обсяг  навчальної  дисципліни  становить  5
кредитів ЄКТС, 150 годин, з яких 32 год. л.,
32  год.  пр.,  86  год  с.р.  для  денної  форми
навчання; 10 год. л., 10 год. пр., 130 год. для
с.р. для заочної форми навчання.

Мова викладання Українська

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі

Статус дисципліни Обов`язкова  навчальна  дисципліна  для
освітньої  програми  "Право"

Передумови для вивчення
дисципліни

Господарське  право,  Цивільне  право,
Конституційне  право,  Цивільний  процес,
Адміністративно-процесуальне  право

Додаткові умови Додаткові умови відсутні

Обмеження Обмеження відсутні

3. Мета навчальної дисципліни
Метою  навчальної  дисципліни  є  формування  у  студентів  цілісної  системи  знань  щодо
господарського судочинства, набуття і розвиток спеціальних практичних навиків і вмінь у
цієї сфері.

4. Зміст навчальної дисципліни

Модуль 1. Загальна частина



Тема 1  Господарське  процесуальне право:  поняття,  джерела,  принципи.  Господарські
суди України: система, склад, структура, повноваження
 

Поняття  господарського  процесуального  права  як  галузі  права.  Його  система.
Господарське  процесуальне  право  як  наука  і  навчальна  дисципліна.  Джерела
господарського процесуального права. Роль судової практики в розвитку господарського
процесуального права і законодавства. Принципи господарського процесуального права.
Система  принципів  господарського  процесуального  права.  Основні  класифікації
принципів  господарського  процесуального  права.  Характеристика  окремих  принципів
господарського процесуального права. Стадії господарського процесу. Господарські суди
в системі органів судової влади. Система господарських судів України. Склад, структура,
повноваження  окружних  господарських  судів.  Склад,  структура,  повноваження,
апеляційних  господарських  судів.  Склад,  структура,  повноваження  Верховного  суду,
Касаційного  господарського  суду,  Великої  палати Верховного  суду.  Правовий статус
судді господарського суду.

Тема 2 Досудове врегулювання спорів. Юрисдикція господарських судів
 

Правова  природа  досудового  врегулювання  господарських  спорів  і  його  значення.
Основні положення досудового врегулювання господарських спорів. Поняття претензії.
Строки,  порядок,  форма  пред'явлення  претензії.  Зміст  претензії.  Порядок  і  строки
розгляду претензії. Форма і зміст відповіді на претензію. Особливості обчислення строків
позовної  давності  у  зв'язку  з  незастосуванням  пересічних  претензійних  строків.
Врегулювання  розбіжностей,  що  виникають  при  укладенні,  зміні  і  розірванні
господарських договорів. Правові наслідки порушення порядку пред'явлення і розгляду
претензій, врегулювання розбіжностей за договорами. Поняття юрисдикції господарських
судів і  її  значення.  Основні критерії  юрисдикції:  характер спірного правовідношення,
зміст спору, суб'єктний склад. Розмежування спорів між судами загальної юрисдикції і
господарськими судами. Передача господарських спорів на розгляд третейського суду.
Процесуально-правові  наслідки  недотримання  правил  юрисдикції.  Підсудність  справ
господарським  судам  України:  поняття,  види,  ознаки,  розмежування.  Територіальна
підсудність  і  її  види.  Правила  визначення  виключної  підсудності.  Передача  справ  з
одного  господарського  суду  в  іншій  за  підсудністю.  Процесуально-правові  наслідки
порушення правил підсудності.

Тема 3 Учасники судового процесу
 

Поняття і склад учасників судового процесу. Загальна характеристика учасників судового
процесу. Процесуальне положення судді господарського суду. Підстави і порядок відводу
судді.  Сторони в  судовому процесі.  Процесуальні  права і  обов'язки сторін.  Участь у
справі декількох позивачів і відповідачів (процесуальна співучасть). Заміна неналежного
відповідача  Залучення  до  участі  у  справі  іншого  відповідача.  Процесуальне
правонаступництво.  Треті  особи  в  судовому  процесі.  Треті  особи,  що  заявляють
самостійні вимоги на предмет спору. Треті особи, що не заявляють самостійних вимог на
предмет спору. Захист інтересів громадянина або держави в судовому процесі. Участь
прокурора в судовому процесі. Права і обов'язки прокурора в судовому процесі. Участь в
судовому  процесі  свідків,  посадових  осіб  і  інших  працівників  підприємств,  установ,
організацій, державних і інших органів.



Тема 4 Судові витрати. Процесуальні строки
 

Поняття і склад судових витрат. Судовий збір, його ставки, порядок сплати. Звільнення
від  сплати  та  повернення  судового  збору.  Витрати,  пов'язані  з  розглядом  справи  в
господарському суді. Склад витрат, пов'язаних з розглядом справи в господарському суді.
Розподіл між сторонами і відшкодування судових витрат. Відстрочення або розстрочка
сплати  судових  витрат.  Поняття,  види  і  значення  процесуальних  строків.  Строки,
встановлені  законом.  Строки,  що  визначаються  господарським  судом.  Порядок
обчислення  процесуальних  строків.  Зупинення,  відновлення,  продовження  і  перерва
процесуальних строків. Правові наслідки недотримання процесуальних строків.

Тема 5 Доказування і докази в судовому процесі
 

Поняття  доказування  в  господарському  процесі.  Суб'єкти  доказування.  Розподіл
обов'язків  по  доказуванню.  Предмет  доказування.  Факти,  що  звільняються  від
доказування. Поняття доказів у судовому процесі. Класифікація доказів. Письмові і речові
докази. Відносність і допустимість доказів. Порядок витребування і надання письмових і
речових  доказів.  Повернення  письмових  і  речових  доказів.  Огляд  і  дослідження
письмових і речових доказів у місці їх знаходження. Пояснення сторін і інших осіб, які
беруть участь в судовому процесі. Судова експертиза. Умови призначення і проведення
судової  експертизи.  Висновок  судового  експерта.  Оцінка  доказів  в  господарському
процесі.

Тема 6 Позов у судовому процесі. Заходи процесуального примусу. Забезпечення позову
 

Позовна форма захисту прав у господарському суді. Право на позов. Поняття і елементи
позову. Порядок подання позову в судовому процесі. Позовна заява, її форма і зміст. Ціна
позову. Документи, що додаються до позовної заяви. Об'єднання позовних вимог. Відзив
на позовну заяву. Його форма і зміст. Процесуально-правові наслідки порушення порядку
подання позову. Підстави відмови в прийнятті позовної заяви. Повернення позовної заяви.
Зустрічний позов: поняття, мета, умови, порядок подання. Види заходів процесуального
примусу. Підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу. Підстави та
заходи  забезпечення  позову.  Заява  про  забезпечення  позову.  Виконання  ухвали  про
забезпечення позову. Скасування заходів забезпечення позову

Модуль 2. Спеціальна частина

Тема 7 Відкриття провадження у справі і підготовче провадження
 

Прийняття позовної заяви до провадження і порушення провадження по справі. Ухвала
господарського суду про порушення провадження по справі: порядок винесення і зміст.
Поняття  і  значення  підготовки  матеріалів  справи  до  розгляду  в  першій  інстанції  як
самостійної стадії  господарського процесу. Процесуальні дії  судді на цій стадії.  Мета
процесуальних дій судді.  Врегулювання спору за участю судді.  Відмова позивача від
позову. Мирова угода сторін.



Тема  8  Вирішення  господарських  спорів  у  першій  інстанції.  Рішення  і  ухвала
господарського  суду  першої  інстанції
 

Характеристика  розгляду  спору  по  суті  в  господарському  суді  першої  інстанції  як
основної стадії господарського процесу і її значення. Строки вирішення господарських
спорів у першій інстанції. Порядок ведення засідання господарського суду. Вирішення
спору  при  ненаданні  відзиву  на  позовну  заяву  і  витребуваних  господарським судом
матеріалів.  Відкладення  розгляду  справи.  Перерва  в  засіданні  суду.  Зупинення
провадження по справі і його відновлення. Залишення позову без розгляду. Припинення
провадження у справі. Підстави і правові наслідки здійснення вказаних дій. Протоколи
судових  засідань:  вимоги  до  форми  і  змісту.  Ознайомлення  з  протоколами  судових
засідань.  Зауваження  до  протоколу.  Поняття  судового  рішення  як  найважливішого
процесуального акту, що приймається господарським судом першої інстанції. Порядок
прийняття рішення. Права місцевого господарського суду при прийнятті рішення. Форма
і зміст рішення місцевого господарського суду.  Оголошення рішення і  набрання ним
законної сили. Надсилання рішень. Ухвала господарського суду, її поняття, види і зміст.
Окрема ухвала. Додаткове рішення, ухвала. Роз'яснення і виправлення рішення, ухвали.

Тема 9 Перегляд судових рішень в апеляційному порядку
 

Поняття і значення перегляду судових рішень в апеляційному порядку як самостійної
стадії господарського процесу. Право апеляційного оскарження і його суб'єкти. Об'єкт
апеляційного оскарження. Господарські суди, що розглядають апеляційні скарги. Строк
подачі апеляційної скарги. Порядок подачі апеляційної скарги, вимоги до форми і змісту.
Документи,  що  додаються  до  апеляційної  скарги.  Відзив  на  апеляційну  скаргу.
Повернення апеляційної  скарги апеляційним господарським судом: підстави і  правові
наслідки. Відмова від апеляційної скарги. Прийняття апеляційної скарги до провадження
апеляційним  господарським  судом.  Строк  і  порядок  розгляду  апеляційної  скарги
апеляційним  господарським  судом.  Межі  перегляду  справи  в  апеляційній  інстанції.
Повноваження  апеляційного  господарського  суду  при  перегляді  рішень  місцевого
господарського суду. Підстави відміни або зміни рішення місцевого господарського суду.
Постанова апеляційної інстанції: порядок винесення, вимоги до форми і змісту, набрання
законної сили. Порядок оскарження постанов апеляційної інстанції. Апеляційні скарги на
ухвали місцевого господарського суду.

Тема 10 Перегляд судових рішень у касаційному порядку
 

Поняття і суть касаційного провадження в господарському процесі. Право касаційного
оскарження  і  його  суб'єкти.  Об'єкти  касаційного  оскарження.  Касаційна  інстанція.
Порядок  порушення  касаційного  провадження  у  Касаційному  господарському  суді
Верховного суду. Строк подачі касаційної скарги. Форма і зміст касаційної скарги. Відзив
на  касаційну  скаргу.  Повернення  касаційної  скарги.  Відмова  від  касаційної  скарги.
Провадження в касаційній інстанції. Порядок і строк розгляду касаційної скарги. Межі
перегляду  справи  в  касаційному  порядку  Касаційним  господарським  судом.
Повноваження касаційної інстанції. Підстави для відміни або зміни рішення місцевого
господарського  суду  або  постанови апеляційного  господарського  суду  в  касаційному
порядку Касаційним господарським судом. Постанова касаційної інстанції:  вимоги до
змісту, набрання законної сили, розсилка.Передача справи на розгляд палати, об’єднаної
палати або Великої Палати Верховного Суду. Обов'язковість вказівок, що містяться в
постанові касаційної інстанції. Касаційні скарги на ухвали господарських судів.



Тема 11 Перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами
 

Поняття і значення перегляду рішень, постанов, ухвал господарського суду, що набрали
законної сили, за нововиявленими обставинами або виключними обставинами. Підстави
перегляду.  Поняття  нововиявлених  обставин.  Відмінність  нововиявлених  від  нових
обставин.  Господарські  суди,  що  переглядають  за  нововиявленими  або  виключними
обставинами рішення, постанови, ухвали, що набрали законної сили. Порядок і  строк
подачі  заяви  про  перегляд  судових  рішень  за  нововиявленими  або  виключними
обставинами до господарського суду. Підстави повернення заяви про перегляд судового
рішення за нововиявленими або виключними обставинами. Прийняття заяви про перегляд
судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами. Порядок перегляду
судових  рішень  за  нововиявленими  або  виключними  обставинами.  Оформлення
результатів  перегляду.

Тема  12  Загальні  засади  виконання  рішень,  постанов,  ухвал  господарського  суду.
Судовий контроль за виконанням судових рішень
 

Виконавче провадження як заключна стадія господарського процесу. Виконавчі органи.
Виконавчі документи. Учасники виконавчого провадження. Наказ господарського суду:
порядок його оформлення і видачі, строк пред'явлення до виконання, порядок виконання.
Дублікат наказу господарського суду. Відповідальність за невиконання судових рішень.
Відстрочка  або  розстрочка  виконання.  Зміна  способу  і  порядку  виконання  рішення,
ухвали, постанови господарського суду. Поворот виконання рішення, постанови, ухвали
господарського  суду.  Судовий  контроль  за  виконанням  судових  рішень.  Право  на
звернення  зі  скаргою до  суду.  Оскарження  дій  або  бездіяльності  органів  виконавчої
служби: суб'єкти оскарження, строки оскарження, порядок подачі і розгляду скарги.

Тема 13 Провадження у справах про банкрутство
 

Юрисдикція, підсудність, підстави для відкриття провадження у справі про банкрутство.
Правовий статус арбітражного керуючого. Заява про порушення справи про банкрутство:
зміст, процесуальні особливості. Відмова, залишення без руху, повернення та відкликання
заяви  про  порушення  справи  про  банкрутство.  Відкриття  провадження  у  справі  про
банкрутство. Реалізація судових процедур банкрутства.



Тема 14 Провадження у справах за участю іноземних осіб. Провадження у справах про
оскарження рішень третейських судів та про видачу наказів на примусове виконання
рішень третейських судів
 

Процесуальні  права  іноземних підприємств  і  організацій.  Обмеження прав  іноземних
підприємств  і  організацій.  Підвідомчість  і  підсудність  справ  за  участю  іноземних
підприємств і організацій. Компетенція господарських судів при розгляді справ за участю
іноземних  підприємств  і  організацій.  Судовий  імунітет.  Правові  основи  співпраці  і
взаємодопомоги  господарських  (арбітражних)  судів.  Рішення  іноземних  судів,  їх
визнання і виконання. Оскарження рішення третейського суду. Форма і зміст заяви про
скасування рішення третейського суду. Підготовка справи до розгляду. Судовий розгляд
справи. Підстави для скасування рішення третейського суду. Ухвала господарського суду
у справі про оскарження рішення третейського суду. Видача виконавчого документа на
примусове  виконання  рішення  третейського  суду.  Форма  і  зміст  заяви  про  видачу
виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду.  Порядок
розгляду  заяви  про  видачу  виконавчого  документа  на  примусове  виконання  рішення
третейського суду. Підстави для відмови у видачі виконавчого документа на примусове
виконання  рішення  третейського  суду.  Ухвала  господарського  суду  про  видачу
виконавчого  документа  на  примусове  виконання  рішення  третейського  суду  або  про
відмову у його видачі.

Тема 15 Наказне провадження
 

Поняття та особливості  наказного провадження.  Вимоги, за якими може бути видано
судовий наказ. Підсудність. Форма і зміст заяви про видачу судового наказу. Підстави та
наслідки  відмови  у  видачі  судового  наказу.  Розгляд  справи  у  порядку  наказного
провадження.  Судовий  наказ.  Форма  і  зміст  заяви  про  скасування  судового  наказу.
Розгляд заяви про скасування судового наказу. Набрання судовим наказом законної сили
та видача його стягувачу.

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни
Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе:

РН1 Володіти  категоріально-понятійним  апаратом  господарського
процесуального  права,  аналізувати  законодавство  та  судову  практику

РН2
Застосовувати норми господарського матеріального і процесуального права
при  вирішенні  спорів  господарськими і  третейськими судами,  визначати
належні та прийнятні для юридичного аналізу факти.

РН3 Складати  необхідні  процесуальні  документи,  проєкти  актів
правозастосування

РН4
Самостійно розв’язувати проблеми, що виникають при застосуванні норм
господарського процесуального законодавства, визначати правову позицію у
справі.

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів
Програмні результати навчання, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна.
Для спеціальності 081 Право:

ПР5 Давати  короткий висновок  щодо окремих фактичних обставин (даних)  з
достатньою обґрунтованістю.



ПР6 Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему

ПР13 Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного
та суспільного контексту.

ПР15 Вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні
технології і бази даних.

ПР22 Готувати  проекти  необхідних  актів  застосування  права  відповідно  до
правового висновку зробленого у різних правових ситуаціях.

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності
7.1 Види навчальних занять

Тема  1.  Господарське  процесуальне  право:  поняття,  джерела,  принципи.
Господарські  суди  України:  система,  склад,  структура,  повноваження

Лк1  "Тема  1.  Господарське  процесуальне  право:  поняття,  джерела,  принципи.
Господарські  суди  України:  система,  склад,  структура,  повноваження"  (денна)
 

Поняття  господарського  процесуального  права  як  галузі  права.  Його  система.
Господарське  процесуальне  право  як  наука  і  навчальна  дисципліна.  Джерела
господарського процесуального права. Роль судової практики в розвитку господарського
процесуального права і законодавства. Принципи господарського процесуального права.
Система  принципів  господарського  процесуального  права.  Основні  класифікації
принципів  господарського  процесуального  права.  Характеристика  окремих  принципів
господарського процесуального права. Стадії господарського процесу. Господарські суди
в системі органів судової влади. Система господарських судів України. Склад, структура,
повноваження  окружних  господарських  судів.  Склад,  структура,  повноваження,
апеляційних  господарських  судів.  Склад,  структура,  повноваження  Верховного  суду,
Касаційного  господарського  суду,  Великої  палати Верховного  суду.  Правовий статус
судді господарського суду

Пр1 "Господарське процесуальне право: поняття, джерела, принципи. Господарські суди
України: система, склад, структура, повноваження" (денна)
 

Поняття  господарського  процесуального  права  як  галузі  права.  Його  система.
Господарське  процесуальне  право  як  наука  і  навчальна  дисципліна.  Джерела
господарського процесуального права. Роль судової практики в розвитку господарського
процесуального права і законодавства. Принципи господарського процесуального права.
Система  принципів  господарського  процесуального  права.  Основні  класифікації
принципів  господарського  процесуального  права.  Характеристика  окремих  принципів
господарського процесуального права. Стадії господарського процесу. Господарські суди
в системі органів судової влади. Система господарських судів України. Склад, структура,
повноваження  окружних  господарських  судів.  Склад,  структура,  повноваження,
апеляційних  господарських  судів.  Склад,  структура,  повноваження  Верховного  суду,
Касаційного  господарського  суду,  Великої  палати Верховного  суду.  Правовий статус
судді господарського суду.

Тема 2. Досудове врегулювання спорів. Юрисдикція господарських судів



Лк2 "Досудове врегулювання спорів. Юрисдикція господарських судів"
 

Правова  природа  досудового  врегулювання  господарських  спорів  і  його  значення.
Основні положення досудового врегулювання господарських спорів. Поняття претензії.
Строки,  порядок,  форма  пред'явлення  претензії.  Зміст  претензії.  Порядок  і  строки
розгляду претензії. Форма і зміст відповіді на претензію. Особливості обчислення строків
позовної  давності  у  зв'язку  з  незастосуванням  пересічних  претензійних  строків.
Врегулювання  розбіжностей,  що  виникають  при  укладенні,  зміні  і  розірванні
господарських договорів. Правові наслідки порушення порядку пред'явлення і розгляду
претензій, врегулювання розбіжностей за договорами. Поняття юрисдикції господарських
судів і  її  значення.  Основні критерії  юрисдикції:  характер спірного правовідношення,
зміст спору, суб'єктний склад. Розмежування спорів між судами загальної юрисдикції і
господарськими судами. Передача господарських спорів на розгляд третейського суду.
Процесуально-правові  наслідки  недотримання  правил  юрисдикції.  Підсудність  справ
господарським  судам  України:  поняття,  види,  ознаки,  розмежування.  Територіальна
підсудність  і  її  види.  Правила  визначення  виключної  підсудності.  Передача  справ  з
одного  господарського  суду  в  іншій  за  підсудністю.  Процесуально-правові  наслідки
порушення правил підсудності.

Пр2 "Досудове врегулювання спорів" (денна)
 

Правова  природа  досудового  врегулювання  господарських  спорів  і  його  значення.
Основні положення досудового врегулювання господарських спорів. Поняття претензії.
Строки,  порядок,  форма  пред'явлення  претензії.  Зміст  претензії.  Порядок  і  строки
розгляду претензії. Форма і зміст відповіді на претензію. Особливості обчислення строків
позовної  давності  у  зв'язку  з  незастосуванням  пересічних  претензійних  строків.
Врегулювання  розбіжностей,  що  виникають  при  укладенні,  зміні  і  розірванні
господарських договорів. Правові наслідки порушення порядку пред'явлення і розгляду
претензій, врегулювання розбіжностей за договорами.

Пр3 "Юрисдикція господарських судів"
 

Поняття  юрисдикції  господарських  судів  і  її  значення.  Основні  критерії  юрисдикції:
характер спірного правовідношення, зміст спору, суб'єктний склад. Розмежування спорів
між  судами  загальної  юрисдикції  і  господарськими  судами.  Передача  господарських
спорів  на  розгляд  третейського  суду.  Процесуально-правові  наслідки  недотримання
правил  юрисдикції.  Підсудність  справ  господарським  судам  України:  поняття,  види,
ознаки,  розмежування.  Територіальна  підсудність  і  її  види.  Правила  визначення
виключної  підсудності.  Передача  справ  з  одного  господарського  суду  в  іншій  за
підсудністю. Процесуально-правові наслідки порушення правил підсудності

Тема 3. Учасники судового процесу



Лк3 "Учасники судового процесу" (денна)
 

Поняття і склад учасників судового процесу. Загальна характеристика учасників судового
процесу. Процесуальне положення судді господарського суду. Підстави і порядок відводу
судді.  Сторони в  судовому процесі.  Процесуальні  права і  обов'язки сторін.  Участь у
справі декількох позивачів і відповідачів (процесуальна співучасть). Заміна неналежного
відповідача  Залучення  до  участі  у  справі  іншого  відповідача.  Процесуальне
правонаступництво.  Треті  особи  в  судовому  процесі.  Треті  особи,  що  заявляють
самостійні вимоги на предмет спору. Треті особи, що не заявляють самостійних вимог на
предмет спору. Захист інтересів громадянина або держави в судовому процесі. Участь
прокурора в судовому процесі. Права і обов'язки прокурора в судовому процесі. Участь в
судовому  процесі  свідків,  посадових  осіб  і  інших  працівників  підприємств,  установ,
організацій, державних і інших органів.

Пр4 "Учасники судового процесу"
 

Поняття і склад учасників судового процесу. Загальна характеристика учасників судового
процесу. Процесуальне положення судді господарського суду. Підстави і порядок відводу
судді.  Сторони в  судовому процесі.  Процесуальні  права і  обов'язки сторін.  Участь у
справі декількох позивачів і відповідачів (процесуальна співучасть). Заміна неналежного
відповідача  Залучення  до  участі  у  справі  іншого  відповідача.  Процесуальне
правонаступництво.  Треті  особи  в  судовому  процесі.  Треті  особи,  що  заявляють
самостійні вимоги на предмет спору. Треті особи, що не заявляють самостійних вимог на
предмет спору. Захист інтересів громадянина або держави в судовому процесі. Участь
прокурора в судовому процесі. Права і обов'язки прокурора в судовому процесі. Участь в
судовому  процесі  свідків,  посадових  осіб  і  інших  працівників  підприємств,  установ,
організацій, державних і інших органів.

Тема 4. Судові витрати. Процесуальні строки

Лк4 "Судові витрати. Процесуальні строки" (денна)
 

Поняття і склад судових витрат. Судовий збір, його ставки, порядок сплати. Звільнення
від  сплати  та  повернення  судового  збору.  Витрати,  пов'язані  з  розглядом  справи  в
господарському суді. Склад витрат, пов'язаних з розглядом справи в господарському суді.
Розподіл між сторонами і відшкодування судових витрат. Відстрочення або розстрочка
сплати  судових  витрат.  Поняття,  види  і  значення  процесуальних  строків.  Строки,
встановлені  законом.  Строки,  що  визначаються  господарським  судом.  Порядок
обчислення  процесуальних  строків.  Зупинення,  відновлення,  продовження  і  перерва
процесуальних строків. Правові наслідки недотримання процесуальних строків.

Пр5 "Судові витрати. Процесуальні строки"
 

Поняття і склад судових витрат. Судовий збір, його ставки, порядок сплати. Звільнення
від  сплати  та  повернення  судового  збору.  Витрати,  пов'язані  з  розглядом  справи  в
господарському суді. Склад витрат, пов'язаних з розглядом справи в господарському суді.
Розподіл між сторонами і відшкодування судових витрат. Відстрочення або розстрочка
сплати  судових  витрат.  Поняття,  види  і  значення  процесуальних  строків.  Строки,
встановлені  законом.  Строки,  що  визначаються  господарським  судом.  Порядок
обчислення  процесуальних  строків.  Зупинення,  відновлення,  продовження  і  перерва
процесуальних строків. Правові наслідки недотримання процесуальних строків.

Тема 5. Доказування і докази в судовому процесі



Лк5 "Доказування і докази в судовому процесі"
 

Поняття  доказування  в  господарському  процесі.  Суб'єкти  доказування.  Розподіл
обов'язків  по  доказуванню.  Предмет  доказування.  Факти,  що  звільняються  від
доказування. Поняття доказів у судовому процесі. Класифікація доказів. Письмові і речові
докази. Відносність і допустимість доказів. Порядок витребування і надання письмових і
речових  доказів.  Повернення  письмових  і  речових  доказів.  Огляд  і  дослідження
письмових і речових доказів у місці їх знаходження. Пояснення сторін і інших осіб, які
беруть участь в судовому процесі. Судова експертиза. Умови призначення і проведення
судової  експертизи.  Висновок  судового  експерта.  Оцінка  доказів  в  господарському
процесі.

Пр6 "Доказування і докази в судовому процесі" (денна)
 

Поняття  доказування  в  господарському  процесі.  Суб'єкти  доказування.  Розподіл
обов'язків  по  доказуванню.  Предмет  доказування.  Факти,  що  звільняються  від
доказування. Поняття доказів у судовому процесі. Класифікація доказів. Письмові і речові
докази. Відносність і допустимість доказів. Порядок витребування і надання письмових і
речових  доказів.  Повернення  письмових  і  речових  доказів.  Огляд  і  дослідження
письмових і речових доказів у місці їх знаходження. Пояснення сторін і інших осіб, які
беруть участь в судовому процесі. Судова експертиза. Умови призначення і проведення
судової  експертизи.  Висновок  судового  експерта.  Оцінка  доказів  в  господарському
процесі.

Тема 6. Позов у судовому процесі.  Заходи процесуального примусу. Забезпечення
позову

Лк6 "Позов у судовому процесі. Заходи процесуального примусу. Забезпечення позову"
(денна)
 

Позовна форма захисту прав у господарському суді. Право на позов. Поняття і елементи
позову. Порядок подання позову в судовому процесі. Позовна заява, її форма і зміст. Ціна
позову. Документи, що додаються до позовної заяви. Об'єднання позовних вимог. Відзив
на позовну заяву. Його форма і зміст. Процесуально-правові наслідки порушення порядку
подання позову. Підстави відмови в прийнятті позовної заяви. Повернення позовної заяви.
Зустрічний позов: поняття, мета, умови, порядок подання. Види заходів процесуального
примусу. Підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу. Підстави та
заходи  забезпечення  позову.  Заява  про  забезпечення  позову.  Виконання  ухвали  про
забезпечення позову. Скасування заходів забезпечення позову

Пр7 "Позов у судовому процесі. Заходи процесуального примусу. Забезпечення позову"
 

Позовна форма захисту прав у господарському суді. Право на позов. Поняття і елементи
позову. Порядок подання позову в судовому процесі. Позовна заява, її форма і зміст. Ціна
позову. Документи, що додаються до позовної заяви. Об'єднання позовних вимог. Відзив
на позовну заяву. Його форма і зміст. Процесуально-правові наслідки порушення порядку
подання позову. Підстави відмови в прийнятті позовної заяви. Повернення позовної заяви.
Зустрічний позов: поняття, мета, умови, порядок подання. Види заходів процесуального
примусу. Підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу. Підстави та
заходи  забезпечення  позову.  Заява  про  забезпечення  позову.  Виконання  ухвали  про
забезпечення позову. Скасування заходів забезпечення позову

Тема 7. Відкриття провадження у справі і підготовче провадження



Лк7 "Відкриття провадження у справі і підготовче провадження" (денна)
 

Прийняття позовної заяви до провадження і порушення провадження по справі. Ухвала
господарського суду про порушення провадження по справі: порядок винесення і зміст.
Поняття  і  значення  підготовки  матеріалів  справи  до  розгляду  в  першій  інстанції  як
самостійної стадії  господарського процесу. Процесуальні дії  судді на цій стадії.  Мета
процесуальних дій судді.  Врегулювання спору за участю судді.  Відмова позивача від
позову. Мирова угода сторін.

Пр8 "Відкриття провадження у справі і підготовче провадження" (денна)
 

Прийняття позовної заяви до провадження і порушення провадження по справі. Ухвала
господарського суду про порушення провадження по справі: порядок винесення і зміст.
Поняття  і  значення  підготовки  матеріалів  справи  до  розгляду  в  першій  інстанції  як
самостійної стадії  господарського процесу. Процесуальні дії  судді на цій стадії.  Мета
процесуальних дій судді.  Врегулювання спору за участю судді.  Відмова позивача від
позову. Мирова угода сторін.

Тема  8.  Вирішення  господарських  спорів  у  першій  інстанції.  Рішення  і  ухвала
господарського суду першої інстанції

Лк8  "Вирішення  господарських  спорів  у  першій  інстанції.  Рішення  і  ухвала
господарського  суду  першої  інстанції"
 

Характеристика  розгляду  спору  по  суті  в  господарському  суді  першої  інстанції  як
основної стадії господарського процесу і її значення. Строки вирішення господарських
спорів у першій інстанції. Порядок ведення засідання господарського суду. Вирішення
спору  при  ненаданні  відзиву  на  позовну  заяву  і  витребуваних  господарським судом
матеріалів.  Відкладення  розгляду  справи.  Перерва  в  засіданні  суду.  Зупинення
провадження по справі і його відновлення. Залишення позову без розгляду. Припинення
провадження у справі. Підстави і правові наслідки здійснення вказаних дій. Протоколи
судових  засідань:  вимоги  до  форми  і  змісту.  Ознайомлення  з  протоколами  судових
засідань.  Зауваження  до  протоколу.  Поняття  судового  рішення  як  найважливішого
процесуального акту, що приймається господарським судом першої інстанції. Порядок
прийняття рішення. Права місцевого господарського суду при прийнятті рішення. Форма
і зміст рішення місцевого господарського суду.  Оголошення рішення і  набрання ним
законної сили. Надсилання рішень. Ухвала господарського суду, її поняття, види і зміст.
Окрема ухвала. Додаткове рішення, ухвала. Роз'яснення і виправлення рішення, ухвали.



Пр9  "Вирішення  господарських  спорів  у  першій  інстанції.  Рішення  і  ухвала
господарського  суду  першої  інстанції"  (денна)
 

Характеристика  розгляду  спору  по  суті  в  господарському  суді  першої  інстанції  як
основної стадії господарського процесу і її значення. Строки вирішення господарських
спорів у першій інстанції. Порядок ведення засідання господарського суду. Вирішення
спору  при  ненаданні  відзиву  на  позовну  заяву  і  витребуваних  господарським судом
матеріалів.  Відкладення  розгляду  справи.  Перерва  в  засіданні  суду.  Зупинення
провадження по справі і його відновлення. Залишення позову без розгляду. Припинення
провадження у справі. Підстави і правові наслідки здійснення вказаних дій. Протоколи
судових  засідань:  вимоги  до  форми  і  змісту.  Ознайомлення  з  протоколами  судових
засідань.  Зауваження  до  протоколу.  Поняття  судового  рішення  як  найважливішого
процесуального акту, що приймається господарським судом першої інстанції. Порядок
прийняття рішення. Права місцевого господарського суду при прийнятті рішення. Форма
і зміст рішення місцевого господарського суду.  Оголошення рішення і  набрання ним
законної сили. Надсилання рішень. Ухвала господарського суду, її поняття, види і зміст.
Окрема ухвала. Додаткове рішення, ухвала. Роз'яснення і виправлення рішення, ухвали.

Тема 9. Перегляд судових рішень в апеляційному порядку

Лк9 "Перегляд судових рішень в апеляційному порядку" (денна)
 

Поняття і значення перегляду судових рішень в апеляційному порядку як самостійної
стадії господарського процесу. Право апеляційного оскарження і його суб'єкти. Об'єкт
апеляційного оскарження. Господарські суди, що розглядають апеляційні скарги. Строк
подачі апеляційної скарги. Порядок подачі апеляційної скарги, вимоги до форми і змісту.
Документи,  що  додаються  до  апеляційної  скарги.  Відзив  на  апеляційну  скаргу.
Повернення апеляційної  скарги апеляційним господарським судом: підстави і  правові
наслідки. Відмова від апеляційної скарги. Прийняття апеляційної скарги до провадження
апеляційним  господарським  судом.  Строк  і  порядок  розгляду  апеляційної  скарги
апеляційним  господарським  судом.  Межі  перегляду  справи  в  апеляційній  інстанції.
Повноваження  апеляційного  господарського  суду  при  перегляді  рішень  місцевого
господарського суду. Підстави відміни або зміни рішення місцевого господарського суду.
Постанова апеляційної інстанції: порядок винесення, вимоги до форми і змісту, набрання
законної сили. Порядок оскарження постанов апеляційної інстанції. Апеляційні скарги на
ухвали місцевого господарського суду.

Пр10 "Перегляд судових рішень в апеляційному порядку" (денна)
 

Поняття і значення перегляду судових рішень в апеляційному порядку як самостійної
стадії господарського процесу. Право апеляційного оскарження і його суб'єкти. Об'єкт
апеляційного оскарження. Господарські суди, що розглядають апеляційні скарги. Строк
подачі апеляційної скарги. Порядок подачі апеляційної скарги, вимоги до форми і змісту.
Документи,  що  додаються  до  апеляційної  скарги.  Відзив  на  апеляційну  скаргу.
Повернення апеляційної  скарги апеляційним господарським судом: підстави і  правові
наслідки. Відмова від апеляційної скарги. Прийняття апеляційної скарги до провадження
апеляційним  господарським  судом.  Строк  і  порядок  розгляду  апеляційної  скарги
апеляційним  господарським  судом.  Межі  перегляду  справи  в  апеляційній  інстанції.
Повноваження  апеляційного  господарського  суду  при  перегляді  рішень  місцевого
господарського суду. Підстави відміни або зміни рішення місцевого господарського суду.
Постанова апеляційної інстанції: порядок винесення, вимоги до форми і змісту, набрання
законної сили. Порядок оскарження постанов апеляційної інстанції. Апеляційні скарги на
ухвали місцевого господарського суду.



Тема 10. Перегляд судових рішень у касаційному порядку

Лк10 "Перегляд судових рішень у касаційному порядку"
 

Поняття і суть касаційного провадження в господарському процесі. Право касаційного
оскарження  і  його  суб'єкти.  Об'єкти  касаційного  оскарження.  Касаційна  інстанція.
Порядок  порушення  касаційного  провадження  у  Касаційному  господарському  суді
Верховного суду. Строк подачі касаційної скарги. Форма і зміст касаційної скарги. Відзив
на  касаційну  скаргу.  Повернення  касаційної  скарги.  Відмова  від  касаційної  скарги.
Провадження в касаційній інстанції. Порядок і строк розгляду касаційної скарги. Межі
перегляду  справи  в  касаційному  порядку  Касаційним  господарським  судом.
Повноваження касаційної інстанції. Підстави для відміни або зміни рішення місцевого
господарського  суду  або  постанови апеляційного  господарського  суду  в  касаційному
порядку Касаційним господарським судом. Постанова касаційної інстанції:  вимоги до
змісту, набрання законної сили, розсилка. Передача справи на розгляд палати, об’єднаної
палати або Великої Палати Верховного Суду. Обов'язковість вказівок, що містяться в
постанові касаційної інстанції. Касаційні скарги на ухвали господарських судів.

Пр11 "Перегляд судових рішень у касаційному порядку" (денна)
 

Поняття і суть касаційного провадження в господарському процесі. Право касаційного
оскарження  і  його  суб'єкти.  Об'єкти  касаційного  оскарження.  Касаційна  інстанція.
Порядок  порушення  касаційного  провадження  у  Касаційному  господарському  суді
Верховного суду. Строк подачі касаційної скарги. Форма і зміст касаційної скарги. Відзив
на  касаційну  скаргу.  Повернення  касаційної  скарги.  Відмова  від  касаційної  скарги.
Провадження в касаційній інстанції. Порядок і строк розгляду касаційної скарги. Межі
перегляду  справи  в  касаційному  порядку  Касаційним  господарським  судом.
Повноваження касаційної інстанції. Підстави для відміни або зміни рішення місцевого
господарського  суду  або  постанови апеляційного  господарського  суду  в  касаційному
порядку Касаційним господарським судом. Постанова касаційної інстанції:  вимоги до
змісту, набрання законної сили, розсилка. Передача справи на розгляд палати, об’єднаної
палати або Великої Палати Верховного Суду. Обов'язковість вказівок, що містяться в
постанові касаційної інстанції. Касаційні скарги на ухвали господарських судів.

Тема  11.  Перегляд  судових  рішень  за  нововиявленими  або  виключними
обставинами

Лк11  "Перегляд  судових  рішень  за  нововиявленими  або  виключними  обставинами"
(денна)
 

Поняття і значення перегляду рішень, постанов, ухвал господарського суду, що набрали
законної сили, за нововиявленими обставинами або виключними обставинами. Підстави
перегляду.  Поняття  нововиявлених  обставин.  Відмінність  нововиявлених  від  нових
обставин.  Господарські  суди,  що  переглядають  за  нововиявленими  або  виключними
обставинами рішення, постанови, ухвали, що набрали законної сили. Порядок і  строк
подачі  заяви  про  перегляд  судових  рішень  за  нововиявленими  або  виключними
обставинами до господарського суду. Підстави повернення заяви про перегляд судового
рішення за нововиявленими або виключними обставинами. Прийняття заяви про перегляд
судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами. Порядок перегляду
судових  рішень  за  нововиявленими  або  виключними  обставинами.  Оформлення
результатів  перегляду.



Пр12  "Перегляд  судових  рішень  за  нововиявленими  або  виключними  обставинами"
(денна)
 

Поняття і значення перегляду рішень, постанов, ухвал господарського суду, що набрали
законної сили, за нововиявленими обставинами або виключними обставинами. Підстави
перегляду.  Поняття  нововиявлених  обставин.  Відмінність  нововиявлених  від  нових
обставин.  Господарські  суди,  що  переглядають  за  нововиявленими  або  виключними
обставинами рішення, постанови, ухвали, що набрали законної сили. Порядок і  строк
подачі  заяви  про  перегляд  судових  рішень  за  нововиявленими  або  виключними
обставинами до господарського суду. Підстави повернення заяви про перегляд судового
рішення за нововиявленими або виключними обставинами. Прийняття заяви про перегляд
судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами. Порядок перегляду
судових  рішень  за  нововиявленими  або  виключними  обставинами.  Оформлення
результатів  перегляду.

Тема 12. Загальні засади виконання рішень, постанов, ухвал господарського суду.
Судовий контроль за виконанням судових рішень

Лк12 "Загальні засади виконання рішень, постанов, ухвал господарського суду. Судовий
контроль за виконанням судових рішень" (денна)
 

Виконавче провадження як заключна стадія господарського процесу. Виконавчі органи.
Виконавчі документи. Учасники виконавчого провадження. Наказ господарського суду:
порядок його оформлення і видачі, строк пред'явлення до виконання, порядок виконання.
Дублікат наказу господарського суду. Відповідальність за невиконання судових рішень.
Відстрочка  або  розстрочка  виконання.  Зміна  способу  і  порядку  виконання  рішення,
ухвали, постанови господарського суду. Поворот виконання рішення, постанови, ухвали
господарського  суду.  Судовий  контроль  за  виконанням  судових  рішень.  Право  на
звернення  зі  скаргою до  суду.  Оскарження  дій  або  бездіяльності  органів  виконавчої
служби: суб'єкти оскарження, строки оскарження, порядок подачі і розгляду скарги.

Пр13 "Загальні засади виконання рішень, постанов, ухвал господарського суду. Судовий
контроль за виконанням судових рішень"
 

Виконавче провадження як заключна стадія господарського процесу. Виконавчі органи.
Виконавчі документи. Учасники виконавчого провадження. Наказ господарського суду:
порядок його оформлення і видачі, строк пред'явлення до виконання, порядок виконання.
Дублікат наказу господарського суду. Відповідальність за невиконання судових рішень.
Відстрочка  або  розстрочка  виконання.  Зміна  способу  і  порядку  виконання  рішення,
ухвали, постанови господарського суду. Поворот виконання рішення, постанови, ухвали
господарського  суду.Судовий  контроль  за  виконанням  судових  рішень.  Право  на
звернення  зі  скаргою до  суду.  Оскарження  дій  або  бездіяльності  органів  виконавчої
служби: суб'єкти оскарження, строки оскарження, порядок подачі і розгляду скарги.

Тема 13. Провадження у справах про банкрутство

Лк13 "Провадження у справах про банкрутство"
 

Юрисдикція, підсудність, підстави для відкриття провадження у справі про банкрутство.
Правовий статус арбітражного керуючого. Заява про порушення справи про банкрутство:
зміст, процесуальні особливості. Відмова, залишення без руху, повернення та відкликання
заяви  про  порушення  справи  про  банкрутство.  Відкриття  провадження  у  справі  про
банкрутство



Лк14 "Провадження у справах про банкрутство" (денна)
 

Судова  процедура  розпорядження  майном  боржника.  Попереднє  засідання
господарського  суду  у  справі  про  банкрутство.  Загальна  характеристика  процедури
санації.  План  санації  боржника:  зміст,  строк  розробки,  порядок  погодження  та
затвердження.  Звіт  керуючого  санацією.  Ліквідаційна  процедура.  Порядок  реалізації.
Черговість задоволення вимог кредиторів.  Продаж майна в провадженні у справі  про
банкрутство.  Наслідки  визнання  боржника  банкрутом.  Загальна  характеристика
ліквідаційної  процедури.  Ліквідаційна  маса:  формування,  статус  майна
підприємства-банкрута.  Закриття провадження у  справі  про банкрутство.  Особливості
банкрутства  страховиків,  професійних  учасників  ринку  цінних  паперів,  емітента  чи
управителя  іпотечних  сертифікатів,  управителя  фонду  фінансування  будівництва  чи
управителя  фонду  операцій  з  нерухомістю,  фермерського  господарства,  державних
підприємств  та  підприємств,  у  статутному  капіталі  яких  частка  державної  власності
перевищує 50 відсотків. Провадження у справах про банкрутство, пов’язаних з іноземною
процедурою банкрутства. Відновлення платоспроможності фізичної особи.

Пр14 "Провадження у справах про банкрутство" (денна)
 

Юрисдикція, підсудність, підстави для відкриття провадження у справі про банкрутство.
Правовий статус арбітражного керуючого. Заява про порушення справи про банкрутство:
зміст, процесуальні особливості. Відмова, залишення без руху, повернення та відкликання
заяви  про  порушення  справи  про  банкрутство.  Відкриття  провадження  у  справі  про
банкрутство

Пр15 "Провадження у справах про банкрутство" (денна)
 

Судова  процедура  розпорядження  майном  боржника.  Попереднє  засідання
господарського  суду  у  справі  про  банкрутство.  Загальна  характеристика  процедури
санації.  План  санації  боржника:  зміст,  строк  розробки,  порядок  погодження  та
затвердження.  Звіт  керуючого  санацією.  Ліквідаційна  процедура.  Порядок  реалізації.
Черговість задоволення вимог кредиторів.  Продаж майна в провадженні у справі  про
банкрутство.  Наслідки  визнання  боржника  банкрутом.  Загальна  характеристика
ліквідаційної  процедури.  Ліквідаційна  маса:  формування,  статус  майна
підприємства-банкрута.  Закриття провадження у  справі  про банкрутство.  Особливості
банкрутства  страховиків,  професійних  учасників  ринку  цінних  паперів,  емітента  чи
управителя  іпотечних  сертифікатів,  управителя  фонду  фінансування  будівництва  чи
управителя  фонду  операцій  з  нерухомістю,  фермерського  господарства,  державних
підприємств  та  підприємств,  у  статутному  капіталі  яких  частка  державної  власності
перевищує 50 відсотків. Провадження у справах про банкрутство, пов’язаних з іноземною
процедурою банкрутства. Відновлення платоспроможності фізичної особи.

Тема 14. Провадження у справах за участю іноземних осіб. Провадження у справах
про  оскарження рішень  третейських  судів  та  про  видачу  наказів  на  примусове
виконання рішень третейських судів



Лк15 "Провадження у справах за участю іноземних осіб. Провадження у справах про
оскарження рішень третейських судів та про видачу наказів на примусове виконання
рішень третейських судів" (денна)
 

Процесуальні  права  іноземних підприємств  і  організацій.  Обмеження прав  іноземних
підприємств  і  організацій.  Підвідомчість  і  підсудність  справ  за  участю  іноземних
підприємств і організацій. Компетенція господарських судів при розгляді справ за участю
іноземних  підприємств  і  організацій.  Судовий  імунітет.  Правові  основи  співпраці  і
взаємодопомоги  господарських  (арбітражних)  судів.  Рішення  іноземних  судів,  їх
визнання і виконання. Оскарження рішення третейського суду. Форма і зміст заяви про
скасування рішення третейського суду. Підготовка справи до розгляду. Судовий розгляд
справи. Підстави для скасування рішення третейського суду. Ухвала господарського суду
у справі про оскарження рішення третейського суду. Видача виконавчого документа на
примусове  виконання  рішення  третейського  суду.  Форма  і  зміст  заяви  про  видачу
виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду.  Порядок
розгляду  заяви  про  видачу  виконавчого  документа  на  примусове  виконання  рішення
третейського суду. Підстави для відмови у видачі виконавчого документа на примусове
виконання  рішення  третейського  суду.  Ухвала  господарського  суду  про  видачу
виконавчого  документа  на  примусове  виконання  рішення  третейського  суду  або  про
відмову у його видачі

Пр16 "Провадження у справах за участю іноземних осіб. Провадження у справах про
оскарження рішень третейських судів та про видачу наказів на примусове виконання
рішень третейських судів" (денна)
 

Процесуальні  права  іноземних підприємств  і  організацій.  Обмеження прав  іноземних
підприємств  і  організацій.  Підвідомчість  і  підсудність  справ  за  участю  іноземних
підприємств і організацій. Компетенція господарських судів при розгляді справ за участю
іноземних  підприємств  і  організацій.  Судовий  імунітет.  Правові  основи  співпраці  і
взаємодопомоги  господарських  (арбітражних)  судів.  Рішення  іноземних  судів,  їх
визнання і виконання. Оскарження рішення третейського суду. Форма і зміст заяви про
скасування рішення третейського суду. Підготовка справи до розгляду. Судовий розгляд
справи. Підстави для скасування рішення третейського суду. Ухвала господарського суду
у справі про оскарження рішення третейського суду. Видача виконавчого документа на
примусове  виконання  рішення  третейського  суду.  Форма  і  зміст  заяви  про  видачу
виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду.  Порядок
розгляду  заяви  про  видачу  виконавчого  документа  на  примусове  виконання  рішення
третейського суду. Підстави для відмови у видачі виконавчого документа на примусове
виконання  рішення  третейського  суду.  Ухвала  господарського  суду  про  видачу
виконавчого  документа  на  примусове  виконання  рішення  третейського  суду  або  про
відмову у його видачі.

Тема 15. Наказне провадження

Лк16 "Наказне провадження" (денна)
 

Поняття та особливості  наказного провадження.  Вимоги, за якими може бути видано
судовий наказ. Підсудність. Форма і зміст заяви про видачу судового наказу. Підстави та
наслідки  відмови  у  видачі  судового  наказу.  Розгляд  справи  у  порядку  наказного
провадження.  Судовий  наказ.  Форма  і  зміст  заяви  про  скасування  судового  наказу.
Розгляд заяви про скасування судового наказу. Набрання судовим наказом законної сили
та видача його стягувачу



7.2 Види навчальної діяльності

НД1 Виконання групового дослідницького завдання

НД2 Виконання практичних завдань

НД3 Електронне  навчання  у  системах  (перелік  конкретизується  викладачем,
наприклад, Google Classroom, Zoom та у форматі Yutubе-каналу)

НД4 Виконання групового практичного завдання

НД5 Обговорення кейсів

НД6 Підготовка мультимедійних презентацій

НД7 Підготовка до лекцій

НД8 Робота над спільними документами

НД9 Розв’язання практичних завдань за допомогою онлайн-технологій

НД10 Участь в обговоренні-дискусії (групові та парні)

НД11 Підготовка до практичних занять

НД12 Підготовка до поточного та підсумкового контролю

НД13 Виконання ситуативних вправ

НД14 Підготовка карти пам’яті

8. Методи викладання, навчання
Дисципліна передбачає навчання через:

МН1 Інтерактивні лекції

МН2 Аналіз конкретних ситуацій (Case-study)

МН3 Ділові ігри

МН4 Кейс-метод

МН5 Лекції-дискусії

МН6 Метод ілюстрацій

МН7 Метод демонстрацій

МН8 Мозковий штурм

МН9 Навчальна дискусія / дебати

МН10 Перехресна дискусія

МН12 Практико-орієнтоване навчання

МН13 Рольова гра

МН14 Проблемні лекції

Лекції  ознайомлюють  студентів  з  основними  інститутами  господарського  судочинства,
порядком провадження (РН1). Навчальні дискусії,  практичні заняття надають можливість
студентам  застосовувати  отримані  теоретичні  знання  при  складанні  процесуальних



документів,  виборі  способів  захисту  (РН2,  РН3),  використання  "мозкового  штурму"  ,
"рольової  гри"  надає  можливість  оцінювати недоліки і  переваги аргументів,  аналізувати
господарське процесуальне законодавство та судову практику, визначати правову позицію у
справі (РН 4). Практико-орієнтоване навчання передбачає застосування норм господарського
процесуального  законодавства  та  судової  практики  при  вирішення  конкретних
господарських спорів, складанні процесуальних документів. Навчальна дискусія/дебати та
кейс-стаді передбачають роботу у групі щодо формування власної думки за проблемними
питаннями правозастосовчої діяльності у господарському процесі.

Вивчення  курсу  передбачає  формування  наступних  компетентностей:  Здатність
застосовувати  знання  з  господарського  процесу  у  практичних  ситуаціях  Навички
використання  інформаційних  і  комунікаційних  технологій  при  пібготовці  та  поданні
процесуальних  документів  Здатність  бути  критичним  і  самокритичним  при  вироблені
правової позиції у справі, захисті прав та законних інтересів суб'єктів господарювання

9. Методи та критерії оцінювання
9.1. Критерії оцінювання

Визначення
Чотирибальна

національна шкала
оцінювання

Рейтингова бальна
шкала оцінювання

Відмінне виконання лише з незначною кількістю
помилок 5 (відмінно) 90 ≤ RD ≤ 100

Вище середнього рівня з кількома помилками 4 (добре) 82 ≤ RD < 89

Загалом  правильна  робота  з  певною кількістю
помилок 4 (добре) 74 ≤ RD < 81

Непогано, але зі значною кількістю недоліків 3 (задовільно) 64 ≤ RD < 73

Виконання задовольняє мінімальні критерії 3 (задовільно) 60 ≤ RD < 63

Можливе повторне складання 2 (незадовільно) 35 ≤ RD < 59

Необхідний  повторний  курс  з  навчальної
дисципліни 2 (незадовільно) 0 ≤ RD < 34

9.2 Методи поточного формативного оцінювання

МФО1 Взаємооцінювання (peer assessment)

МФО2 Експрес-тестування

МФО3 Настанови викладача в процесі виконання практичних завдань

МФО4 Захист презентацій та рефератів

МФО5 Обговорення та самокорекція виконаної роботи студентами

МФО6 Опитування та усні коментарі викладача за його результатами

МФО7 Перевірка та оцінювання письмових завдань

МФО8 Розв'язування ситуаційних завдань



МФО9 Самостійне  виконання  студентами  ситуаційних  вправ  на  практичних
заняттях  та  їх  обговорення.

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання

МСО1 Виконання практичного кейсу (підготовка, презентація, захист)

МСО3 Оцінювання письмових робіт

МСО4 Підсумковий контроль: екзамен

МСО5 Поточні контрольні роботи (проміжний модульний контроль)

МСО6 Складання комплексного письмового модульного контролю

МСО7 Виконання пошуково-дослідного завдання (підготовка, презентація, захист)

МСО8 Звіт за результатами виконання практичних робіт

Контрольні заходи:

8 семестр 100 балів

МСО1. Виконання практичного кейсу (підготовка, презентація, захист) 6

2x3 6

МСО3. Оцінювання письмових робіт 24

12x2 24

МСО4. Підсумковий контроль: екзамен 40

40

МСО5. Поточні контрольні роботи (проміжний модульний контроль) 7

7

МСО6. Складання комплексного письмового модульного контролю 9

9

МСО7. Виконання пошуково-дослідного завдання (підготовка, презентація,
захист) 10

10

МСО8. Звіт за результатами виконання практичних робіт 4

4x1 4

Контрольні заходи в особливому випадку:

8 семестр 100 балів

МСО1. Виконання практичного кейсу (підготовка, презентація, захист) 6

2x3 6

МСО3. Оцінювання письмових робіт 24

12x2 24



МСО4. Підсумковий контроль: екзамен 40

40

МСО5. Поточні контрольні роботи (проміжний модульний контроль) 7

7

МСО6. Складання комплексного письмового модульного контролю 9

9

МСО7. Виконання пошуково-дослідного завдання (підготовка, презентація,
захист) 10

10

МСО8. Звіт за результатами виконання практичних робіт 4

4

Підсумковий контроль - іспит

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни
10.1 Засоби навчання

ЗН1 Інформаційно-комунікаційні системи

ЗН2 Бібліотечні фонди

ЗН3 Комп’ютери, комп’ютерні системи та мережи

ЗН4 Графічні  засоби (малюнки,  креслення,  географічні  карти,  схеми,  плакати
тощо)

ЗН5 Мультимедіа,  відео-  і  звуковідтворювальна,  проєкційна  апаратура
(відеокамери,  проєктори,  екрани,  смартдошки  тощо)

ЗН6
Програмне  забезпечення  (для  підтримки  дистанційного  навчання,
Інтернет-опитування,  віртуальних лабораторій,  віртуальних пацієнтів,  для
створення комп’ютерної графіки, моделювання тощо та ін.)

ЗН7 Телекомунікаційні мережі

10.2 Інформаційне та навчально-методичне забезпечення

Основна література

1 Господарський процес: підручник. Світличний О. П. Вид. 2, перероб. і доп.
К.: НУБіП України, 2018. 342 с.

2 Науково-практичний  коментар  Господарського  процесуального  кодексу
України.  Під  ред.  С.  Короєда.  К.:  Професіонал.  2019.  400  с.

3 Кодекс  України  з  питань  банкрутства.  Науково-практичний  коментар.
Станом на 2 вересня 2019 року. Під ред. К. Чижмарь. К.: Професіонал. 312 с.

Допоміжна література

1 І в а н ю т а  Н . В .  Ф у н к ц і ї  г о с п о д а р с ь к о г о  п р о ц е с у а л ь н о г о
права.Теоретико-практичні аспекти. Монографія. К.: Фенікс. 2018. 516 с.
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2
Складові успіху у господарському процесі. Журавльов Д.В., Кузнєцова Н.С.,
Чижмарь К. І., Бабенко К.А., Журавель В.І., Продивус О.В. К.: ЦУЛ. 2019 с.
320 с.

3 Журавльов  Д.В.,  Чижмарь  К.І.  Оскарження  судових  рішень  у
господарському  судочинстві.  К.:  ЦУЛ.  2018.  224  с.

4 Борщевська О.М. Строки у господарському судочинстві. К.: Фенікс. 2017.
230 с.

5 Господарське судочинство. Процесуальні документи. Практичний коментар
та зразки. К: «Центр учбової літератури», 2018. 176 с.

6 Господарський процесуальний кодекс України: Закон України в редакції від
03.10.2017 р. Відомості Верховної Ради України. 2017. № 48. Ст.436.

7 Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 р. // Відомості
Верховної Ради України. – 2016. – № 31. – Ст. 545

Інформаційні ресурси в Інтернеті

1 Господарський  суд  Сумської  області.  Офіційний  веб-сайт.  URL:
https://su.arbitr.gov.ua/  sud5021/inshe/law/.

2 Північний  апеляційний  господарський  суд.  Офіційний  веб-сайт.  URL:
https://nag.court.gov.ua/sud4873/

3 Касаційний  господарський  суд.  Офіційний  веб-сайт.  URL:
https://supreme.court.gov.ua/supreme/gromadyanam/kontakts/.

4 В е р х о в н и й  с у д  У к р а ї н и .  О ф і ц і й н и й  в е б - с а й т .  U R L :
https://supreme.court.gov.ua/supreme/.

5 Є д и н и й  д е р ж а в н и й  р е є с т р  с у д о в и х  р і ш е н ь .  U R L :
http://www.reyestr.court.gov.ua/.

6 Єдиний державний реєстр юридичних осіб,  фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань. URL: https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch.


