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Анотація 

Програма нормативної навчальної дисципліни «Судочинство в господарських 
судах» складена відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр 
спеціальності  081 Право. Предметом вивчення навчальної дисципліни є чинне 
господарське процесуальне право, його норми та інститути, концепції, правові позиції 
щодо проблем господарського процесу, накопичених правовою наукою. 

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Судочинство в 
господарських судах» тісно пов’язана з такими дисциплінами: «Цивільне право», 
«Господарське право», «Цивільний процес». Програма навчальної дисципліни 
складається з таких модулів: 

1. Загальні положення судочинства в господарських судах. 
2. Особливості правового регулювання порядку здійснення правосуддя в 

господарських справах. 
  Метою викладання навчальної дисципліни «Судочинство в господарських судах» 
є формування знань про правове регулювання порядку здійснення правосуддя у 
господарських справах та основних умінь по застосуванню господарського 
процесуального законодавства. Основними завданнями вивчення дисципліни 
«Судочинство в господарських судах» є:  
- ознайомити студентів з необхідними джерелами права;  
- сприяти глибокому засвоєнню нормативних актів,  
- прищепити вміння працювати з ними;  
- навчити правильно застосовувати норми судочинства в господарських судах при 

вирішенні конкретних правових питань. 
  Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі вищої освіти повинні: 
- знати:  теоретичні положення, які визначаються програмою курсу, відповідний 

нормативний матеріал, загальну та спеціальну юридичну термінологію. 
  
 



- вміти: застосовувати норми судочинства в господарських судах до конкретних 
спірних ситуацій. Використовувати відповідні роз’яснення законодавчих та судових 
органів у процесі застосування норм судочинства в господарських судах на практиці. 

  
Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників 

Галузь знань, напрям, 
СВО 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів - 4 

08 Право 
081 Право 

Обов’язкова дисципліна 

Модулів - 1 Рік підготовки 

Змістових модулів - 1 

4-й 

Семестр 

7 

Лекції 

40 год.  

Практичні 

Загальна кількість годин 
120 

 

бакалавр 

20 год.  

Самостійна робота 

Тижневих годин для 
денної форми навчання – 
4 

 

 

60 год.  

Індивідуальні завдання 

- 

Вид контролю 

Іспит 

 
Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Тема 1. Судочинство в господарських судах:  поняття, предмет і метод, 
система. 
     Поняття судочинства в господарських судах. Предмет судочинства в господарських 
судах.  Метод правового регулювання судочинства в господарських судах. Система 
судочинства в господарських судах. Джерела судочинства в господарських судах. 
Застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Аналогія 
закону. Аналогія права. 
 
Тема 2. Принципи господарського процесуального права. 
     Загальне поняття принципів права. Зміст принципів господарського процесуального 
права. Верховенство права. Рівність усіх учасників судового процесу перед законом і 
судом. Гласність і відкритість судового процесу та його повне фіксування технічними 
засобами. Змагальність сторін. Диспозитивність. Пропорційність. Обов’язковість 
судового рішення. Забезпечення права на апеляційний перегляд справи. Забезпечення 
права на касаційне оскарження судового рішення у визначених законом випадках. 
Розумність строків розгляду справи судом. Неприпустимість зловживання 
процесуальними правами. Відшкодування судових витрат сторони, на користь якої 
ухвалене судове рішення. 
  
Тема 3. Предметна та суб’єктна юрисдикція господарських судів. Підсудність 
справ 



     Право на звернення до господарського суду. Єдина судова інформаційно-
телекомунікаційна система. Форми господарського судочинства. Правнича допомога. 
Основні положення досудового врегулювання спору. 
  
 Тема 4. Юрисдикція господарських судів 
     Предметна та суб’єктна юрисдикція господарських судів. Інстанційна юрисдикція 
господарських судів. Суд першої інстанції. Суд апеляційної інстанції. Суд касаційної 
інстанції. Територіальна юрисдикція (підсудність). Передача  справи з одного 
господарського суду до іншого  господарського суду. Загальна підсудність. Підсудність за 
ухвалою судді суду вищестоящої інстанції. Альтернативна підсудність. Виключна 
підсудність. 
  
Тема 5. Учасники судового процесу 
Cклад учасників справи в господарському процесі. Права і обов’язки учасників справи в 
господарському процесі. Сторони в господарському процесі. Процесуальні права та 
обов’язки сторін. Процесуальна співучасть у господарському процесі. Заміна 
неналежного відповідача. Треті особи у господарському процесі: поняття, види, підстави 
участі. Процесуальне правонаступництво. Участь у господарському процесі органів та 
осіб, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб. 
Представництво в господарському процесі. Правове становище інших учасників 
господарського процесу: помічника судді,  секретаря судового засідання, судового 
розпорядника, свідка, експерта, експерта з питань права, перекладача, спеціаліста. 
  
Тема 6. Докази та доказування в господарському процесі 
Поняття доказування в господарському процесі. Предмет доказування в господарському 
процесі. Поняття і види судових доказів в господарському процесі. Обов’язок 
доказування і подання доказів. Підстави звільнення від доказування. Належність, 
достатність, достовірність доказів та допустимість засобів доказування. Витребування 
доказів. Оцінка доказів. Показання свідків в господарському процесі. Письмове 
опитування учасників справи як свідків. Письмові, речові та електронні докази в 
господарському процесі. Висновок експерта в господарському процесі. 
 
Тема 7. Судові витрати 
Поняття та види судових витрат. Попереднє визначення суми судових витрат. 
Забезпечення та попередня оплата судових витрат. Витрати на професійну правничу 
допомогу. Судовий збір. Витрати, пов’язані з розглядом справи. Витрати на професійну 
правничу допомогу. Витрати,пов’язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, 
експертів та проведенням експертизи. Витрати, пов’язані з витребуванням доказів, 
проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів 
місцезнаходженням, забезпеченням доказів. Витрати, пов’язані з вчиненням інших 
процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду. 
Порядок сплати судового збору. Розподіл судових витрат. 
  
Тема 8. Процесуальні строки 
Поняття і види процесуальних  строків у господарському судочинстві. Строки, 
призначені господарським  судом. Строки, встановлені законом. Ознаки процесуальних 
строків.  Обчислення, початок та закінчення процесуальних строків. Початок і 
закінчення процесуальних строків. Наслідки недотримання процесуальних строків. 
Зупинення процесуальних строків, поновлення та продовження процесуальних строків. 
  
Тема 9. Позов у господарському процесі. Забезпечення позову 
Право на позов у господарському процесі. Передумови права на звернення до суду. 
Об’єктивні передумови права на звернення до суду. Суб’єктивні передумови права на 



звернення до суду. Позитивні передумови права на звернення до суду. Негативні 
передумови права на звернення до суду. Порядок реалізації права на позов в 
господарському процесі. Предмет позову. Підстава позову. Зміст позову. Поняття позову 
у господарському процесі. Елементи позову у господарському процесі. Види позовів. 
Позови про присудження. Позови про визнання. Перетворювальні позови. Позови, що 
випливають із цивільних, господарських, земельних, корпоративних та інших 
правовідносин. Особисті позови.  Позови, спрямовані на захист державних і громадських 
інтересів. Позови, спрямовані  на захист прав інших осіб. Непрямі позови. Поняття 
позовної заяви. Загальні вимоги до форми та змісту позовної заяви. Ціна позову. 
Документи, які додаються до позовної заяви. Відзив на позовну заяву. Відповідь на 
відзив. Забезпечення позову в господарському процесі (поняття та підстави). Заходи 
забезпечення позову. 
 
 Тема 10. Позовне провадження 
Відкриття провадження у справі. Пред’явлення позову. Залишення позовної заяви без 
руху. Повернення позовної заяви. Відмова у відкритті провадження у справі. Підготовче 
провадження. Завдання підготовчого провадження. Оголошення перерви в 
підготовчому засіданні. Врегулювання спору за участю судді. Припинення врегулювання 
спору за участю судді. Відмова позивача від позову. Мирова угода сторін. Розгляд справи 
по суті та його значення. Порядок розгляду справи в суді першої інстанції. Залишення 
позову без розгляду. Зупинення провадження у справі. Поновлення провадження у 
справі. Закриття провадження у справі. Види судових рішень та їх значення. Порядок 
ухвалення судових рішень. Вимоги, що пред’являються до судових рішень. Зміст 
рішення. Розгляд справ у порядку спрощеного позовного провадження. 
  
Тема 11. Перегляд судових рішень 
Сутність і поняття апеляційного провадження. Порушення апеляційного провадження. 
Порядок розгляду справи в апеляційній інстанції. Повноваження суду апеляційної 
інстанції. Апеляційна скарга на ухвалу господарського суду. Сутність і поняття 
касаційного провадження. Порядок розгляду касаційної скарги. Повноваження суду 
касаційної інстанції. Передача справ на розгляд палати, об’єднаної палати або Великої 
Палати Верховного Суду. Перегляд рішень господарського суду за нововиявленими 
обставинами. Підстави перегляду рішень господарського суду за нововиявленими 
обставинами. Перегляд судових рішень за виключними обставинами. Підстави 
перегляду рішень господарського суду за виключними обставинами. 
  
Тема 12. Наказне провадження 
Вимоги, за якими може бути видано судовий наказ. Особливості розгляду заяв про 
видачу судового наказу. Зміст судового наказу. Розгляд заяви про скасування судового 
наказу. 
  
Тема 13. Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень у 
господарських справах 
 Звернення судових рішень до виконання. Обов’язковість судових рішень. Органи 
примусового виконання судових рішень. Учасники виконавчого провадження, їх права 
та обов’язки. Підстави для виконання судових рішень. Вимоги законодавства щодо 
наказу господарського суду. Строк і порядок пред’явлення наказу до виконання. 
Підстави та порядок надання відстрочки чи розстрочки виконання рішення, зміна 
способу та порядку виконання рішення господарського суду. Судовий контроль за 
виконанням судових рішень. Поворот виконання рішення, постанови господарського 
суду. 
  
 Тема 14. Провадження у справах про оскарження рішень третейських судів 



Поняття третейського суду. Підвідомчість справ третейським судам. Третейська угода. 
Сторони третейського розгляду. Компетентний суд. Види третейських судів. Постійно 
діючі третейські суди. Третейські суди для вирішення конкретного спору (суди ad hoc). 
Склад третейського суду. Обов’язковість рішення третейського суду. Підстави 
оскарження рішень третейських судів. Порядок оскарження рішень третейських судів. 
Форма і зміст заяви про скасування рішення третейського суду. Судовий розгляд справи 
про оскарження рішень третейських судів. Підстави для скасування рішення 
третейського суду. Виконання рішення третейського суду. Порядок видачі наказу на 
примусове виконання рішення третейського суду. Форма і зміст заяви про видачу наказу 
на примусове виконання рішення третейського суду. Порядок розгляду заяви про видачу 
наказу на примусове виконання рішення третейського суду. Підстави для відмови у 
видачі наказу на примусове виконання рішення третейського суду. Ухвала 
господарського суду про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського 
суду або про відмову у його видачі. 
  
Тема 15. Провадження у справах за участю іноземних суб’єктів 
господарювання 
 Звернення до господарських судів із судовим дорученням до іноземного суду або іншого 
компетентного органу іноземної держави. Виконання судових доручень іноземних судів. 
Неприйняття судових доручень до виконання. 

 
Структура навчальної дисципліни 

 
Тема Вид занять 

Лк Пз С/І 
1. Загально теоретичні основи господарського 

процесуального права. Система господарських судів 
та їх правовий статус 

2 - 4 

2. Досудове врегулювання господарських спорів 4 2 4 

3. Підвідомчість і підсудність спорів господарському 
суду 

3 2 4 

4. Учасники господарського процесу 2 - 4 
5. Докази в господарському процесі 3 2 4 
6. Процесуальні строки 2 2 4 
7. Судові витрати 2 - 4 
8. Порушення справи в господарському суді 4 2 4 
9. Вирішення господарських спорів в засіданні 

господарського суду 
2 2 4 

10. Наказне провадження. Спрощене провадження 2 - 4 
11. Порядок апеляційного оскарження рішень та ухвал 

господарського суду 
2 2 4 

12. Касаційне оскарження рішень, ухвал та постанов 
господарського суду. Перегляд судових рішень 
Верховним Судом 

4 2 4 

13. Провадження у зв'язку з нововиявленимн 
обставинами 

2 2 4 

14. Процесуальні питання, пов'язані з виконанням 
судових рішень господарських судів 

4 2 4 

15. Особливості провадження у справах про 
банкрутство 

 

2 - 4 

ЗАГ.: 40 20 60 



Перелік тем на практичне заняття  
 

Тема  
Пз 

1. Загально теоретичні основи господарського процесуального права. 
Система господарських судів та їх правовий статус 

- 

2. Досудове врегулювання господарських спорів 2 

3. Підвідомчість і підсудність спорів господарському суду 2 
4. Учасники господарського процесу - 
5. Докази в господарському процесі 2 
6. Процесуальні строки 2 
7. Судові витрати - 
8. Порушення справи в господарському суді 2 
9. Вирішення господарських спорів в засіданні господарського суду 2 
10. Наказне провадження. Спрощене провадження - 
11. Порядок апеляційного оскарження рішень та ухвал 

господарського суду 
2 

12. Касаційне оскарження рішень, ухвал та постанов господарського 
суду. Перегляд судових рішень Верховним Судом 

2 

13. Провадження у зв'язку з нововиявленимн обставинами 2 
14. Процесуальні питання, пов'язані з виконанням судових рішень 

господарських судів 
2 

15. Особливості провадження у справах про банкрутство 
 

- 

ЗАГ.: 20 
 

Перелік тем для самостійного опрацювання  
 

Тема С/І 

1. Загально теоретичні основи господарського процесуального 
права. Система господарських судів та їх правовий статус 

4 

2. Досудове врегулювання господарських спорів 4 

3. Підвідомчість і підсудність спорів господарському суду 4 
4. Учасники господарського процесу 4 
5. Докази в господарському процесі 4 
6. Процесуальні строки 4 
7. Судові витрати 4 
8. Порушення справи в господарському суді 4 
9. Вирішення господарських спорів в засіданні господарського суду 4 
10. Наказне провадження. Спрощене провадження 4 
11. Порядок апеляційного оскарження рішень та ухвал 

господарського суду 
4 

12. Касаційне оскарження рішень, ухвал та постанов господарського 
суду. Перегляд судових рішень Верховним Судом 

4 

13. Провадження у зв'язку з нововиявленимн обставинами 4 
14. Процесуальні питання, пов'язані з виконанням судових рішень 

господарських судів 
4 

15. Особливості провадження у справах про банкрутство 
 

4 

ЗАГ.: 60 
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