
 

 

КАРПАТСЬКИЙ  УНІВЕРСИТЕТ  ІМЕНІ  АВГУСТИНА  
ВОЛОШИНА 

КАФЕДРА ПРАВОЗНАВСТВА ТА КАНОНІЧНОГО ПРАВА 

 

 

РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  
ДИСЦИПЛІНИ 

 
Актуальні питання господарського права та 

судочинства 
 

 
Спеціальність  081 Право 

Галузь знань 08 Право 
 
ОП Правознавство та правозахисна діяльність 
 
Затверджено  на  засіданні  кафедри 
Протокол  №  1  від 26 серпня   2019 р. 

 
Гарант  освітньої  програми                 проф. Пайда О. М. 
 
Викладач  дисципліни                                          Пайда О.М. 

 
 

Анотація 
Мета забезпечити системне вивчення студентами актуальних проблемних питань 

здійснення правосуддя в господарських справах, сучасних процесуальних особливостей 
розгляду окремих категорій спорів для напрацювання напрямів їх вирішення з 
відповідним теоретичним обґрунтуванням, що дозволить підвищити рівень 
професійної правової культури та практичної підготовки студентів, сформувати 
впевненість в необхідності суворого дотримання законності та відповідальне ставлення 
до забезпечення правильного вирішення господарських спорів. 

 
Завдання вивчення навчальної дисципліни полягає у: 

- формування у студентів системи науково-теоретичних знань з актуальних 
проблем господарського процесу, теоретичних положень науки господарського 
процесуального права, сутності найважливіших правових категорій та конструкцій 
законодавства, в тому числі розуміння основних тенденцій його розвитку й 
застосування; 

- забезпечення набуття практичних навичок і вмінь використання сучасних 
методів і способів раціонального й ефективного складання господарсько-
процесуальних документів; 

- підготовка до практичної діяльності, пов’язаної із застосуванням норм 
господарського процесуального права при вирішенні конкретних правових питань; 

- висвітлення актуальних юридичних, в тому числі і колізійних питань, які 
виникають в процесі судового розгляду господарських спорів, відпрацювання навичок 
вирішення практичних завдань. 

 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  



2 
 

  

Знати:  

• чітко і аргументовано розмежувати господарське процесуальне право від інших 
процесуальних галузей права (цивільного, адміністративного); 

• основні засади та понятійно-категоріальний апарат господарського 
процесуального права; 

• зміст прав та обов’язків всіх учасників господарського процесу на різних стадіях 
господарського процесу; 

• систему судових актів, які виносить господарський суд у процесі розвязання 
господарських спорів та вирішенні справ про банкрутство. 

Вміти:  

• орієнтуватися в особливостях правового регулювання господарської 
процесуальної діяльності; 

• давати сучасну правову і економічну оцінку юридичним конструкціям, знати та 
ефективно користуватися правами за виконувати обов’язки представника 
сторони при розгляді справ в господарських судах, складати господарські 
процесуальні документи належним чином; 

• самостійно розв’язувати ситуаційні завдання, що виникають при застосуванні 
норм права до конкретних практичних ситуацій, та складати відповідні 
юридичні документи, спираючись на здобуті теоретичні та практичні знання, 
вміння та навички; 

• своєчасно визначати проблеми правового регулювання господарсько-правових 
відносин в Україні, складати кваліфіковані юридичні висновки, документи та 
ефективно забезпечувати захист прав суб’єктів господарювання, керуючись 
нормами процесуального права; 

• тлумачити чинне господарське та господарське процесуальне законодавство й 
правильно застосувати його при вирішенні практичних завдань, аргументуючи 
власну точку зору щодо прийнятого рішення та спираючись на сучасне 
теоретичне обґрунтування. 

•  

1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, СВО 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів - 5 

08 Право 
081 Право 

Обов’язкова дисципліна 

Модулів - 1 Рік підготовки 

Змістових модулів – 2 

1-й 

Семестр 

2 

Лекції 

10 год. 2 год. 

Практичні 

Загальна кількість годин 150 
 

магістр 

30 год. 2 год. 

Самостійна робота 

Тижневих годин для денної 
форми навчання – 4 

110 год. 146 год. 

Індивідуальні завдання 
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- 

Вид контролю 

екзамен 

 
 

3. Програма навчальної дисципліни 
 

Тема 1. Проблеми здійснення господарського судочинства  
Актуальні теоретичні проблеми розгляду господарських справ в суді першої інстанції, в 
стадіях перегляду та при виконанні судових рішень 
Актуальні проблеми досудового врегулювання господарських спорів 
 
Тема 2. 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 3. Проблеми діяльності учасників в господарському процесі 
Склад учасників господарського процес. 
Проблемні питання участі у господарському процесі окремих учасників.  
 
Тема 4. Проблеми доказування в господарському процесі  
Загальна характеристика доказів у господарському процесі. 
Особливості  доказування у господарському процесі. 
 
Тема 5. Судова реформа та її вплив на стан господарського судочинства 
Судова реформа. 
Сучасна система судоустрою України. 
Спеціалізація судів, як передумова для забезпечення ефективності господарського 
судочинства. 
Проблеми розмежування судових юрисдикцій (господарських і адміністративних 
спорів). 
 
Тема 7. Проблеми розгляду справ господарськими, цивільними та 
адміністративними судами 
Колізійність правових норм цивільного та господарського кодексів України в 
господарських відносинах. 
Проблема розмежування дії господарського, адміністративного та цивільного кодексів 
України. 
 
Тема 8. 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 9. Шляхи підвищення ефективності діяльності господарського 
судочинства 
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Ефективність господарського судочинства.  
Верховенство права. 
Справедливість і моральність суду (судді) у прийнятті судового рішення. 
 

Структура навчальної дисципліни 
 

 
Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

усього денна усього Заочна 
л п с.р. л п с.р. 

Тема 1. Проблеми здійснення 
господарського судочинства 

13 1 2 10 13    

Тема 2. Проблеми доступності 
догосподарського правосуддя 

13 1 2 10 13    

Тема 3. Проблеми діяльності 
учасників в господарському 
процесі 

13 1 2 10 13    

Тема 4. Проблеми 
доказування в 
господарському процесі  

15 1 4 10 15    

Тема 5. Судова реформа та її 
вплив на стан 
господарського судочинства 

15 1 4 10 15    

Тема 6. Проблеми практики 
розгляду різних категорій 
справ 

15 1 4 10 15    

Тема 7. Проблеми розгляду 
справ господарськими, 
цивільними та 
адміністративними судами 
 

15 1 4 10 15    

Тема 8. Проблеми перегляду 
судових рішень в 
господарських справах 

15 1 4 10 15    

Тема 9. Шляхи підвищення 
ефективності діяльності 
господарського судочинства 

16 2 4 10 16    

Контрольна робота 10   10 10    
 150 10 30 110 150    
 
 

Тематика практичних занять 
 

Тема 1. Проблеми здійснення господарського судочинства  
Проблеми становлення судової влади в господарських відносинах. Правосуддя як 
форма здійснення судової влади. Поняття господарського судочинства. Завдання 
господарського судочинства. Значення господарського процесуального права в 
сучасний період. Принципи господарського процесу. Класифікація принципів 
господарського процесу. Співвідношення господарського процесуального права з 
іншими галузями національного права.  
Поняття ефективності господарського судочинства, її складових та видів. Визначення 
ефективності господарського судочинства. Комплекс чинників, що впливають на 
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забезпечення доступності правосуддя, ефективність господарського судочинства.  
Актуальні проблемні аспекти при провадженні у господарських справах та складанні 
процесуальних документів за ГПК України. Справи, підвідомчі господарським судам. 
Сучасні проблеми розмежування компетенції судів. 
 
Тема 2. Проблеми доступності догосподарського 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 3. Проблеми діяльності учасників в господарському процесі 
Поняття і склад учасників господарського процесу, їх інтерес у справі та виконувані 
функції, мета вступу або залучення до процесу.  Співучасть в господарському процесі. 
Залучення до справи іншого відповідача. Заміна неналежного відповідача. 
Процесуальне правонаступництво. Поняття, види, значення та правове положення в 
господарському судочинстві третіх осіб. Представники сторін і третіх осіб в 
господарському судочинстві. Участь прокурора в господарському процесі. Участь в 
процесі посадових осіб та інших представників підприємств, установ, організацій, 
державних та інших органів. Участь в судовому процесі судового експерта. 
Призначення і проведення судової експертизи. 
Відмінність процесуального положення представників сторін і третіх осіб, прокурора, 
державних та інших органів від процесуального положення сторін та третіх осіб. 
Проблема участі у господарському процесі свідків.  
Сучасні проблеми зловживання учасниками судового процесу своїми процесуальними 
правами. Актуальні шляхи та засоби запобігання зловживанню учасниками судового 
процесу своїми процесуальними правами. Обов’язковість суворого дотримання 
законності та відповідального ставлення до забезпечення вірного вирішення 
господарських спорів. 
Проблемні аспекти реалізації права на правову допомогу в сучасному господарському 
процесі та шляхи їх розв’язання. Проблеми вибору кваліфікованого представника в 
господарському процесі, реалізація права сторін на правову допомогу. Сучасні напрями 
вирішення проблеми відшкодування витрат на правову допомогу. 
 
Тема 4. Проблеми доказування в господарському процесі  
Поняття «доказування» як спеціальне процесуальне поняття, його відмінність від 
логічного доказування. Основні періоди становлення та розвитку доказового права. 
Процес доказування та його етапи (елементи доказування). Процесуальні дії, які 
здійснюються судом, сторонами, третіми особами та іншими учасниками 
господарського процесу, пов’язані з доказуванням. Належність та допустимість доказів. 
Висновок судового експерта. Види експертиз. Оцінка доказів та її відображення в 
мотивувальній частині судового рішення.  
Поняття «предмет доказування» та його структура. Види фактів, що складають предмет 
доказування в господарському процесі. Істотні ознаки, поняття та класифікації судових 
доказів. Засоби доказування в господарському процесі.  Визначення предмету 
доказування по конкретних справах. 
Суб’єктний склад доказування в господарському процесі. Поняття обов’язку та права 
доказування. Проблеми та підстави звільнення від доказування. Повноваження 
господарського суду в процесі доказування, їх види. Витребування доказів в 
господарському процесі.  
Сучасні проблеми закріплення принципу об’єктивної істини в господарському 
процесуальному законодавстві. Значення принципу об’єктивної істини в 
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господарському процесі. 
 
Тема 5. Судова реформа та її вплив на стан господарського судочинства 
Судова реформа. Сучасна система судоустрою України. Спеціалізація судів, як 
передумова для забезпечення ефективності господарського судочинства. Проблеми 
розмежування судових юрисдикцій (господарських і адміністративних спорів). 
 
Тема 6. Проблеми практики розгляду різних категорій справ 
Особливості практики розгляду вирішення  спорів про визнання права власності. 
Особливості практики розгляду окремих категорій спорів за участю нерезидентів. 
Особливості практики розгляду спорів, пов’язаних із застосуванням конкурентного  
законодавства. 
Сучасні проблеми, що виникають у суддів під час застосування відповідних 
законодавчих норм,  прогалини чинного законодавства при розгляді справ, яким  
притаманний чітко виражений господарський зміст. Сучасні проблеми у 
правовідносинах суб’єктів підприємницької діяльності та забезпечення належного 
захисту їх прав та інтересів в господарському судочинстві.   
Актуальні проблеми відповідальності у господарських спорах: юридична природа, 
умови та значення.  
Актуальні проблеми практики застосування позовної давності у вирішенні 
господарських спорів. 
Актуальні питання визнання правочинів (господарських договорів) недійсними. 
Особливості практики вирішення справ у спорах щодо виконання договірних 
зобов’язань, в т.ч. з виконання договорів про участь у фонді фінансування будівництва 
та капітального будівництва житла 
Особливості практики розгляду справ у спорах, що виникають із земельних відносин. 
Особливості практики розгляду справ у спорах, що виникають із корпоративних 
відносин. 
Особливості практики розгляду вирішення  спорів, пов’язаних із захистом прав 
інтелектуальної власності. 
Особливості практики розгляду вирішення  спорів про визнання права власності. 
Особливості практики вирішення спорів, що виникають із інвестиційних відносин 
Особливості практики розгляду спорів, пов’язаних із застосуванням конкурентного 
законодавства 
Особливості практики розгляду окремих категорій спорів за участю нерезидентів 
Особливості практики розгляду справ про банкрутство. 
 
Тема 7. Проблеми розгляду справ господарськими, цивільними та 
адміністративними судами 
Колізійність правових норм цивільного та господарського кодексів України в 
господарських відносинах. Проблема розмежування дії господарського, 
адміністративного та цивільного кодексів України. 
 
Тема 8. 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 9. Шляхи підвищення ефективності діяльності господарського 
судочинства 
Ефективність господарського судочинства. Верховенство права. Справедливість і 
моральність суду (судді) у прийнятті судового рішення. 
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Самостійна робота 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
Годин 

д з 

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

10  

2 Проблеми підвідомчості та підсудності господарських справ.  10  
3 Повноваження суду щодо розгляду та вирішення господарського 

спору. 
10  

4 Засоби доказування, належність і допустимість доказів у 
господарському процесі. 

10  

5 Проблеми перегляду судових рішень у господарських справах на 
стадії апеляційного та касаційного провадження. 

10  

6 Роль Верховного Судом України як суду касаційної інстанції. 10  
7 Роль судді у розгляді судової справи. 10  
8 Поняття і зміст господарського судочинства, особливості системи 10  
9 Характеристика, на які поширюється юрисдикція третейських 

судів. 
10  

10 Повноваження господарського суду на стадії: відкриття 
провадження у справі, підготовки справи до розгляду, судового 
розгляду та вирішення справи. 

10  

11 Особливості перегляду судового рішення господарського суду в 
апеляційному та касаційному порядку. 

5  

12 Перегляд судових рішень у господарських справах Верховним 
Судом України. 

5  

 Разом 110  

 
Індивідуальні завдання 

 
 Студенти самостійно виконують індивідуальні завдання на вибрані студентами 
та погоджені викладачем теми у формі підготовки реферату, есе, самостійної роботи, 
підготовки юридичного  висновку по визначеній викладачем проблемній ситуації або 
розв’язання задач. 

 
Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання 

 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання з 

навчальної дисципліни є: виступи на практичних заняттях, підготовка здобувачами есе 

та виступи на наукових заходах. 

 
Форми контролю та критерії оцінювання результатів навчання 

 

 Форми поточного контролю: заслуховування виступів на практичних заняттях, та  

виступів на наукових заходах. 

 Форма модульного контролю: захист підготовленого наукового есе перед 

аудиторією. 

 Форма підсумкового семестрового контролю: 

- проміжний контроль, який здійснюється у ході проведення усного заліку; 
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- підсумковий контроль, який здійснюється у формі проведення усного екзамену. 

 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за 
всі види 
навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 
для заліку 

90 – 100 А відмінно  

 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з 

можливістю повторного 
складання 

не зараховано з 
можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з 

обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

 
Знання здобувачів оцінюється за такими критеріями:  
оцінку «відмінно» (90-100 балів, А) заслуговує здобувач, який  всебічно і глибоко 

володіє програмовим матеріалом, може аналізувати та синтезувати правову 
інформацію, що стосується реформування адміністративного законодавства, засвоїв 
основну і ознайомлений з додатковою літературою, яка рекомендована програмою та 
може аналізувати інформацію з різних джерел (доктринальних, нормативних, 
правозастосовних), здатен продукувати нові думки та ідеї стосовно актуальних проблем 
адміністративної реформи та вільно їх висловлювати.  

оцінку « добре» (82-89 балів, В) – заслуговує здобувач освітнього ступеня доктор 
філософії, який повністю опанував і вільно володіє програмовим матеріалом, має 
системні знання по тематиці дисципліни, має здатність до самостійного пошуку 
інформації, засвоїв основну літературу, яка рекомендована програмою та може 
аналізувати інформацію з різних джерел (доктринальних, нормативних, 
правозастосовних), здатен продукувати нові думки та ідеї стосовно актуальних проблем 
адміністративної реформи, однак, не в усіх питаннях добирає чітку аргументацію для 
обгрунтування своєї позиції та думки.   

оцінку «добре» (74-81 бал, С) заслуговує здобувач освітнього ступеня доктор 
філософії, який навчальну програму опанував, але є незначні прогалини у знаннях, 
вміє порівнювати, узагальнювати, систематизувати інформацію, що стосується 
адміністративної реформи та, може продукувати нові думки та ідеї стосовно актуальних 
проблем адміністративної реформи та застосовувати знання у практичній юридичній 
діяльності, засвоїв основну літературу, яка рекомендована програмою;  

оцінку «задовільно» (64-73 бали, D) – заслуговує здобувач освітнього ступеня 
доктор філософії, який знає основний програмовий матеріал в обсязі, необхідному для 
подальшої наукової роботи та використання його у майбутній професії, ознайомлений 
з основною літературою, яка рекомендована програмою, але допускає помилки при 
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виконанні завдань, хоча при вказівці на помилки, може знайти шляхи їх усунення.  
оцінку «задовільно» (60-63 бали, Е) – заслуговує здобувач освітнього ступеня 

доктор філософії, який володіє основним програмовим матеріалом в обсязі, 
необхідному для подальшої наукової роботи та практичної діяльності, однак, 
виконання завдань задовольняє мінімальні критерії.  

оцінка «незадовільно» (35-59 балів, FX) – виставляється здобувачеві освітнього 
ступеня доктор філософії, який виявив суттєві прогалини в знаннях основного 
програмового матеріалу, допустив принципові помилки у виконанні передбачених 
програмою завдань.  

оцінка «незадовільно» (35 балів, F) – виставляється здобувачеві освітнього 
ступеня доктор філософії, який володіє навчальним матеріалом тільки на рівні 
репродукування і не може продовжувати навчання за відповідним освітнім рівнем, 
оскільки не готовий до пошуку, оброблення на аналізу інформації, не може 
продукувати нові думки та ідеї стосовно актуальних проблем адміністративної 
реформи. 

 
Рекомендована література 

1. Васильєв С. В. Довідник з підготовки до судового розгляду окремих категорій 
господарських справ / С. В. Васильєв. – Х. : Еспада, 2013. – 560 с. 

1. Винокурова Л.   Щодо розвитку правової доктрини третейського розгляду в Україні  / Л. 
Винокурова // Право України : Юридичний журнал / МінЮст України. – 2014. – №12. – 
С. 11 – 26. 

2. Висновки Верховного Суду України, викладенні у постановах, ухвалених за 
результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстав, передбачених 
пунктами 1,2 ч.1 ст. 111 ГПК України за 1 півріччя 2015р.  // Вісник Верховного Суду 
України : Офіційне науково-практичне видання. – 2016. – №3. – С. 3 - 12. 

3. 4.Глущенко С.   Участь вищих спеціалізованих судів у конституційному судочинстві . / С. 
Глущенко // Юридична Україна : Щомісячний правовий часопис. – 2015. – №3. – С. 55 - 
62. 

4. Городовенко В.   Реалізація принципів статусу суддів у контексті нового етапу судово-
правової реформи  / В. Городовенко // Право України : Юридичний журнал / МінЮст 
України. – 2015. – №1. – С. 131 - 142. 

5. Закон України «Про судоустрій та статус суддів» від 02.06.2016 р. //Відомості 
Верховної Ради України. – 2016. № 31. – Ст. 545. 

6. Короїд С. О.  Господарське судочинство :історія становлення, вплив на дуалізм 
цивільної юрисдикції та перспективи розвитку господарсько-процесуальної форми 
захисту прав / С. О. Короєд // Юридична наука. – 2015. – №6. – С. 28 - 33. 

7. Львов  Б. Вдосконалення національного законодавства у сфері міжнародного 
комерційного арбітражу і третейського розгляду спорів у процесі судової та 
конституційної реформ в Україні  / Б. Львов // Право України : Юридичний журнал 
/ МінЮст України. – 2016. – №5. – С. 12 - 18. 

8. Рабінович П.   Належне доказування як елемент права на справедливий судовий 
розгляд у судовому праві України (в світлі європейських стандартів)  / П. 
Рабінович, Б. Ратушна // Право України : Юридичний журнал / МінЮст України. – 
2015. – №3. – С. 87 – 97    

9. Світличний О. П. Господарський процес: підручник/ за заг. ред.Світличного О. П. – К.: 
НУБіП України., 2016 – 337 с. 

10. Селівон М.   Про деякі питання взаємодії судів із міжнародним комерційним 
арбітражем [ / М. Селівон // Право України : Юридичний журнал / МінЮст України. – 
2014. – №12. – С. 27 - 36. 

 
Базова 
1. Арбітражні суди України: історико-правовий нарис, портрети, події / За заг. Ред 
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Д.М.Притики. – Наук.-попул. Видання. – К.: Видавничий Дім «ІнЮре», 2001. – 324 
с. 

2. Беляневич В.Е. Господарський процесуальний кодекс України: Наук.-практ. 
Комент. – Видання третє. – К. Видавництво «Юстініан», 2008. – 872 с. 

3. Беляневич О. Верховенство права і законність як принципи господарського 
процесуального права // Право України. - 2011.  -№6. – С. 13-20. 

4. Господарський процесуальний кодекс України: (друге видання, із змінами і 
доповненнями становм на 20 грудня 2011 р.): З постатейними матеріалами судової 
практики застосування процесуальних норм (станом на 1 березня 2012 року)/ 
Уклад. В.Е. Беляневич. - К.: Юстініан, 2012. - 880 с. 

5. Господарські суди в Україні: правові засади організації та здійснення правосуддя / 
За заг.ред. Д.М.Притики. – К.:Видавничий дім «ІнЮре», 2002. – 624 с. 

6. Господарське процесуальне право: Підручник / О.П. Подцерковний, О.О. 
Квасніцька, Т.В. Степанова та ін.; за ред. О.П. Подцерковного, М.Ю.Картузова. - Х.: 
Одіссей, 2011. – 400 с. 

7. Господарське процесуальне право України: Підручник / В.Д. Чернадчук, В.В. 
Сухонос, В.П. Нагребельний, Д.М. Лук'янець; За заг. ред. к.ю.н. В.Д. Чернадчука. - 
Суми: ВТД «Університетська книга»,- 2006.- 331 с. 

8. Грек Б.М. Господарський процес України (у схемах): Навчальний посібник. - К.: 
Прецедент, 2006. - 181 с 

9. Історія комерційних судів: Історико-правове дослідження на прикладі Одеського 
комерційного суду (1808-1917). – Одеса: Юридична література, 2006. -168 с. 

10. Д. Притика. Створення науково обґрунтованої системи правосуддя  в Україні – 
головна мета судової реформи // Право України  - 2003. - №12. - С.71-83. 

11. Рєзнікова В.В. Досудове врегулювання господарських спорів: необхідність та шляхи 
реформування // Вісник господарського судочинства - №5. -2012.  - С.101-111.  

1. 10.  
 

2. Допоміжна 
3. Пригуза П.Д., Пригуза А.П. Науково-практичний коментар Закону України «Про 

відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» у 
редакції з 18 січня 2013 року (доктринальне тлумачення норм права 
неплатоспроможності та статей 1-21).Херсон: Видавництво «ТДС», 2013, 304 с. 

4. Притика Д. Арбітражні суди України: 10 років на стороні законності в 
господарських відносинах // Право України. - 2001. - № 6. - С. 13-16. 

5. Степанова Т.В. Поняття допустимості доказів у господарському процесі /Т.В. 
Степанова // Вісник господарського судочинства. - 2002. - №2. - С 230-233. 

6. Степанова Т.В. Судова реформа та деякі колізії у Господарському 
процесуальному кодексі України / Реформа процесуального законодавства: 
Матеріали Круглого столу економіко-правового факультету ОНУ ім. 
1.1.Мечникова МОП України. - Одеса: КП "Черноморье". - 2002. - С 5-8. 

7.  Мельниченко О.І. Про практику застосування арбітражними судами 
конкурентного законодавства /І.О.Мельниченко // Вісник господарського 
судочинства. - 2001. - №2. - С 38-52. 

8. Ніколенко Л.М. Експертиза у господарському процесі України (коментар до 
статей 41, 42 Господарського процесуального кодексу України) // Законодавство 
України: науково-практичні коментарі. - 2003. - №7. - С 40-46. 

9. Ніколенко Л.М. Критерії розподілу обов'язку по доказуванню в господарському 
процесі // Матеріали V підсумкової (2002 р.) наук.-прак. конф. викладачів. - 
Маріуполь: МП. -2003.-С. 21-22. 

10. Ніколенко Л.М. Предмет доказування в господарському процесі України // 
Держава і право. - 2003. - Вип. 20. - С 252-259. 

11. Татьков В.І. До питання про поняття публічно-правового спору / В.І. Татьков // 
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Вісник господарського судочинства.- 2013. - №1. –С.62-69. 
12. Татьков В.І. До питання про підвідомчість спорів у сфері економічної конкуренції 

/ В.І. Татьков // Вісник господарського судочинства.- 2013. - №3. –С.12-15. 
13.  Татьков В.І. На шляху до ефективного судочинства/В.І. Татьков//Вісник 

господарського судочинства.- 2013. - №3. –С.12-15. 
14. Хояйственно-процесуальное право Украины: Учебное пособие (курс лекций). 

Издание второе. – Х.: Одиссей, 2003. – 336. 
15. Шершеневич Г.Ф. Конкурсный процесс. – М.: «Статут», 2000. 477 с. 

 
 
ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

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 
4. Міністерство юстиції України: http://www.minjust.gov.ua 
5. Єдиний державний реєстр судових рішень: http://www.court.gov.ua 

 
 
ЕЛЕКТРОННІ ЖУРНАЛИ 

1. Вісник Верховного Суду України  http://www.scourt.gov.ua/clients/ 
2. Вісник Конституційного Суду України http://www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog 

3. Вісник господарського судочинства http://www.nbuv.gov.ua 


