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ВСТУП
Господарський процес є різновидом юридичної діяльності, яку регулюють
норми господарського процесуального права, тобто встановлена нормами
процесуального права форма діяльності господарських судів, яка спрямована на
захист порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів
суб’єктів господарювання.
Предметом господарського процесу як форми діяльності суду є господарські
спори або інші справи віднесені до компетенції господарських судів Господарським
процесуальним кодексом України та іншими законами. Установлений нормами
господарського процесуального права порядок порушення процесу, підготовки
справи до розгляду, розгляду й вирішення справ, оскарження і перегляду рішень
господарського суду, а також виконання рішень господарського суду називається
процесуальною формою. Відтак, досконале вивчення цієї галузі права є важливим
завданням для підготовки бакалавра спеціальності 081 «Право», особливо для
виконання функції правового забезпечення господарської діяльності організацій
різних форм власності, забезпечення судового захисту їхніх прав та інтересів.
Предметом навчальної дисципліни «Господарський процес» є сукупність
суспільних відносин, що виникають у зв’язку із розглядом господарських спорів і
регулюються нормами господарського процесуального права, загальні принципи
господарського судочинства, процесуальна діяльність суду та інших учасників
процесу, що виникають при здійсненні правосуддя – сам господарський процес, а
також система господарських процесуальних прав і обов’язків суб’єктів
процесуальних правовідносин та гарантіями їх реалізації.
Місце навчальної дисципліни в навчальному процесі визначається тим, що
навчальна дисципліна нерозривно пов’язана передусім з навчальними дисциплінами
«Господарське право», «Цивільне право», «Цивільний процес», враховує здобуті
студентами під час опанування цих галузей знання, та частково спирається на них.
Мета вивчення навчальної дисципліни полягає у засвоєнні студентами
системи теоретичних знань і практичних навичок застосовування норм
процесуального права разом з нормами матеріального права при вирішенні спорів,
підвідомчих господарським судам; правових засобів і процедур, спрямованих на
ефективний судовий захист прав свобод і інтересів учасників господарськопроцесуальних відносин, підготовка до практичної юридичної діяльності.
Основними завданнями навчальної дисципліни «Господарський процес»
є:
– вивчення основних понять, інститутів, принципів і джерел господарського
процесуального права, положень щодо організації та діяльності господарських
судів України;
– засвоєння особливостей розгляду господарських спорів;
– вироблення вміння застосовувати на практиці набуті знання та складати
відповідні процесуальні документи.
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Згідно з вимогами освітньо-професійної програми, у результаті вивчення
дисципліни «Господарський процес» студенти повинні:
знати:
– основні засади господарського процесу;
– структуру господарських судів, їх компетенцію, підвідомчість і підсудність
господарських спорів;
– стадії та порядок вирішення господарських спорів, виконання рішень, ухвал,
постанов господарського суду.
уміти:
– аналізувати нормативно-правові акти у сфері господарського судочинства;
– правильно тлумачити і застосовувати норми Конституції України,
господарського процесуального і матеріального права, постанови Пленуму
Верховного суду України, роз’яснення Президії Вищого господарського суду
України;
– приймати обґрунтовані процесуальні рішення у спірних процесуальних
ситуаціях;
– складати претензії, позовні заяви та інші процесуальні документи.
Методи та засоби активізації навчального процесу при викладанні
навчальної дисципліни «Господарський процес» ефективно поєднуються з іншими
загальними
дидактичними
методами
(пояснювально-ілюстративним,
репродуктивним, проблемного викладу, частково-пошуковим, дослідницьким),
доповнюють та урізноманітнюють їх, а також органічно вписуються в педагогічний
процес і відповідають умовам педагогічного середовища вищих навчальних закладів
зі сталими гуманно-демократичними засадами.
Ця прогресивна течія в педагогіці дає змогу гармонізувати співвідношення
аудиторного навчання під керівництвом викладача, застосувати інформаційні
технології та вдосконалити самостійну роботу студентів, щоб розвинути в них
гнучкість мислення, адаптованість до будь-яких ситуацій, ініціативність,
самостійність у прийнятті рішень і разом з тим уміння працювати в колективі,
творчий підхід до розв'язання проблем практичної діяльності.
Використання методів та засобів активізації у процесі навчання дає змогу
реалізувати такі принципи сучасних концепцій викладання:
–
проблемності: вихідним пунктом процесу навчання повинна бути постановка
проблеми з реального життя, яка пов'язана з інтересами й потребами тих, хто
навчається;
–
погодженості та системності цілей навчання: вчення, що має за мету зміну
поведінки, охоплює всі аспекти ділової компетентності (зміна поведінки студента
можлива тільки за його ініціативи);
–
орієнтованості на наявний досвід: ефективне навчання можливе лише за опори
на наявний досвід, що вимагає гнучкості концепції навчання та дає змогу врахувати
досвід студентів;
–
націленості на самонавчання: за результати навчання у першу чергу
відповідальність несуть студенти, а викладач лише допомагає;
–
професійної орієнтованості: орієнтація на практичне використання отриманих
умінь є ключовим елементом концепції навчання;
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–

зворотного зв'язку: студенти постійно отримують оцінку успішності своїх дій.
Активізація й керування пізнавальною діяльністю студентів значно розширює
професійний світогляд спеціаліста, дає змогу цілісно бачити будь-яку навчальну чи
наукову проблему, знаходити її оптимальне рішення. Ґрунтовні знання допомагають
майбутньому фахівцю визначати стратегію й тактику практичних дій при
розв’язанні цілої низки дидактичних завдань, переводити теоретичні ідеї в площину
практичних дій, озброїтись ефективними способами самопідготовки та
самоконтролю.
Структура навчальної дисципліни включає в себе три змістові модулі.
Модуль 1 – «Загальні положення господарського процесуального права» –
включає в себе теми які містять матеріал щодо поняття, принципів господарського
процесу, джерел його регулювання, поняття господарських процесуальних
правовідносин, їх об’єктів та змісту, суб’єктів та їх правового статусу тощо.
Модуль 2 – «Стадії господарського процесу» – включає теми, які містять
навчальний матеріал щодо позовного провадження та його стадій (вирішення спорів
у судах першої інстанції, їх перегляд у судах апеляційної та касаційної інстанцій, за
нововиявленими обставинами), документального оформлення рішень та порядку їх
виконання.
Модуль 3 – «Провадження за окремими категоріями справ» – включає в себе
теми, які містять навчальний матеріал щодо особливостей розгляду окремих
категорій справ у порядку господарського судочинства (справи про банкрутство,
особливості провадження у справах за участю іноземних суб’єктів, вирішення спорів
у третейському суді, міжнародному комерційному арбітражі).
Система науки господарського процесуального права загалом збігається із
системою господарського процесуального права як галузі права, та є базою для
системи і структури навчальної дисципліни.
Господарське процесуальне право як навчальна дисципліна вивчає, перш за
все, чинне господарське процесуальне право, його норми та інститути, концепції,
правовий погляд, історичні факти стосовно проблема господарського процесу,
накопичених правовою наукою.
Програма навчальної дисципліни «Господарський процес» для студентів
спеціальності 081 «Право» затверджена Вченою радою Вищого навчального
закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 2015 року
(протокол № ).
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Розділ 1. Загальна характеристика навчальної дисципліни
Таблиця 1.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ
ДИСЦИПЛІНИ для студентів денної форми навчання спеціальності 081
«Право»
Характеристика навчальної дисципліни
1. Кількість кредитів за ECTS – 4 кредити.
2. Кількість модулів: денна – 3 модулі, заочна –.
3. Варіативна у відповідності до навчального плану навчальна дисципліна
4. Курс: денна – 4, заочна – .
5. Семестр: денна – 1, заочна – .
6. Денна форма навчання, годин: – 144: 1 семестр – 144, 2 семестр – .
- лекції: 1 семестр – 34, 2 семестр –.
- практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 1 семестр – , 2 семестр – 30 .
- самостійна робота: 1 семестр – 56 , 2 семестр –.
- індивідуальна робота: 1 семестр – 24, 2 семестр – .
- вид підсумкового контролю: 1 семестр – ПМК, 2 семестр –.
- кількість годин на тиждень: 1 семестр – 4, 2 семестр – .
7. Заочна форма навчання, годин: 1 семестр – , 2 семестр – .
- лекції: 1 семестр – , 2 семестр – .
- практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 1 семестр – , 2 семестр – .
- самостійна робота: 1 семестр – , 2 семестр – .
Таблиця 1.2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ
ДИСЦИПЛІНИ для студентів денної форми навчання спеціальності 081
«Право» (набір 2015-го року)
Характеристика навчальної дисципліни
1. Кількість кредитів за ECTS – 4 кредити.
2. Кількість модулів: денна – 3 модулі, заочна –.
3. Варіативна у відповідності до навчального плану навчальна дисципліна
4. Курс: денна – 4, заочна – .
5. Семестр: денна – 1, заочна – .
6. Денна форма навчання, годин: – 120: 1 семестр – , 2 семестр – 120.
- лекції: 1 семестр – 32, 2 семестр – .
- практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 1 семестр – 28, 2 семестр – .
- самостійна робота: 1 семестр –60 , 2 семестр – .
- вид підсумкового контролю: 1 семестр – ПМК, 2 семестр – .
- кількість годин на тиждень: 1 семестр – 4, 2 семестр –.
7. Заочна форма навчання, годин: 1 семестр – , 2 семестр – .
- лекції: 1 семестр – , 2 семестр – .
- практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 1 семестр – , 2 семестр – .
- самостійна робота: 1 семестр –, 2 семестр – .
- вид підсумкового контролю: 1 семестр – , 2 семестр – .
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Розділ 2. Робочий графік навчальної дисципліни
Таблиця 2.1. РОБОЧИЙ ГРАФІК НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Господарський процес» НА І СЕМЕСТР для студентів денної форми
спеціальності 081 «Право»
Вид
Тиждень, години
навчального
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
заняття
1. Аудиторне –
64 год., в т.ч.:
лекції – 34 год. 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
семінари –
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2
30 год.
2. Самостійна
3 4 3 6 3 4 3 5 3 4 3 3 3 4 5
робота
студента – 56
год., в т.ч.:
– виконання
2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 4
домашніх
завдань
– підготовка до
1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1
семінарських
занять
3. Індивідуально1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2
консультативна
робота – 24 год.
4. Проведення
+
+
+
поточної МР
5. Форма
контролю:
– ПМК
+
– екзамен

18
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Таблиця 2.2. РОБОЧИЙ ГРАФІК НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Господарський процес» НА І СЕМЕСТР для студентів денної форми
навчання
спеціальності 081 «Право» (набір 2015-го року)
Вид
навчального
1
2
3
4
5
заняття
1. Аудиторне –
60 год., в т.ч.:
лекції – 32 год. 4 2 2 2 2
семінари –
2 2 2 2
28 год.
2. Самостійна
3 3 4 5
робота
студента – 60
год., в т.ч.:
– виконання
2 2 3 4
домашніх
завдань
– підготовка до
1 1 1 1
семінарських
занять
3. Індивідуальноконсультативна
робота – .
4. Проведення
+
поточної МР
5. Форма
контролю:
– ПМК
– екзамен

Тиждень, години
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2 2 2 2
2 2 2 2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

4 4 4 5

4

4

4

4

4

4

3 3 3 4

3

3

3

3

3

3

1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

+

16

17

18

+

+

9

Розділ 3. Тематичний план навчальної дисципліни з розподілом
навчального часу за видами занять
Таблиця 3.1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
для студентів денної форми навчання спеціальності 081 «Право»

1

2

Модуль 1. Загальні положення господарського процесуального права
Поняття господарського процесуального права і
8
2
2
1
господарського процесу
8
2
2
1
Організація діяльності господарських судів в Україні.
Правовий статус суддів господарських судів України

3
3

3

Досудове врегулювання господарських спорів

2

2

1

3

4

Підвідомчість і підсудність справ господарським
8
2
судам
Учасники господарського процесу
8
2
8
2
Докази в господарському процесі. Запобіжні заходи
Судові витрати та процесуальні строки
8
2
54
14
Разом
Модуль 2. Стадії господарського процесу

2

1

3

2
2

1
1

3
2

2
14

1
7

2
19

Позовне провадження і підстави його порушення у
9
2
2
господарських судах
Вирішення господарських спорів у суді першої
9
2
2
інстанції
9
Рішення, ухвала, постанова господарського суду
2
2
9
Перегляд судових рішень в апеляційному порядку
2
2
10
2
2
Перегляд судових рішень у касаційному порядку
Перегляд рішення, ухвали, постанови господарського
8
2
–
суду за нововиявленими обставинами. Виконання
рішення, ухвали, постанови господарського суду
Разом
54
12
10
Модуль 3. Провадження за окремими категоріями справ

1

4

1

4

1
1
1
1

4
4
5
5

6

26

Особливості розгляду справ про банкрутство
Розгляд господарських спорів третейським судом
Провадження у справах за участю іноземних
суб’єктів господарювання
Міжнародно-правові проблеми вирішення
господарських (економічних) спорів
Разом
Разом годин

5
6
7

8
9
10
11
12
13

14
15
16
17

8

самостійна
робота

індивідуальноконсультаційна
робота

семінарські

Кількість годин за видами занять
аудиторні
позааудиторні

лекції

Назва розділу, модуля, теми

разом

№
п п.

10
8
10

2
2
2

2
–
2

3
3
3

3
3
3

8

2

2

2

2

36
144

8
34

6
30

11
24

11
56

10

Таблиця 3.1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ для
студентів денної форми навчання спеціальності 081 «Право»
(набір 2015-го року)

1

2

Модуль 1. Загальні положення господарського процесуального права
Поняття господарського процесуального права і
6
2
2
–
господарського процесу
6
2
2
–
Організація діяльності господарських судів в Україні.
Правовий статус суддів господарських судів України

самостійна
робота

індивідуальноконсультаційна
робота

семінарські

Кількість годин за видами занять
аудиторні
позааудиторні

лекції

Назва розділу, модуля, теми

разом

№
п п.

2
2

3

Досудове врегулювання господарських спорів

2

2

–

3

4

Підвідомчість і підсудність справ господарським
7
2
судам
Учасники господарського процесу
5
2
7
2
Докази в господарському процесі. Запобіжні заходи
Судові витрати та процесуальні строки
7
2
45
14
Разом
Модуль 2. Стадії господарського процесу

2

–

3

–
2

–
–

3
3

2
12

–
–

3
19

Позовне провадження і підстави його порушення у
7
2
2
господарських судах
Вирішення господарських спорів у суді першої
8
2
2
інстанції
8
Рішення, ухвала, постанова господарського суду
2
2
8
Перегляд судових рішень в апеляційному порядку
2
2
8
2
2
Перегляд судових рішень у касаційному порядку
Перегляд рішення, ухвали, постанови господарського
6
2
–
суду за нововиявленими обставинами. Виконання
рішення, ухвали, постанови господарського суду
Разом
45
12
10
Модуль 3. Провадження за окремими категоріями справ

–

3

–

4

–
–
–
–

4
4
4
4

–

23

Особливості розгляду справ про банкрутство
Розгляд господарських спорів третейським судом
Провадження у справах за участю іноземних
суб’єктів господарювання
Міжнародно-правові проблеми вирішення
господарських (економічних) спорів
Разом
Разом годин

5
6
7

8
9
10
11
12
13

14
15
16
17

7

7
7
9

–
2
2

2
2
2

–
–
–

5
3
5

7

2

–

–

5

30
120

6
32

6
28

–
–

18
60

11

Розділ 4. Технологічна карта тематичного плану навчальної
дисципліни

1

2

Назва теми семінарського,
семінарського і лабораторного
заняття

3

Обсяг годин

Назва розділу, модуля, теми та
питання, що розглядаються на
лекції

Обсяг годин

Таблиця 4.1. ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА ТЕМАТИЧНОГО ПЛАНУ
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Господарський процес», яка викладається для
студентів денної форми навчання спеціальності 081 «Право», спеціальності 081
«Право» (набір 2015 – го року)*
Навчал
ьнометодич
на
літерату
ра і ТЗН

4

5

Модуль1. Загальні положення господарського процесуального права
Тема 1. Поняття господарського
процесуального права і господарського
процесу
1.Предмет і метод господарського
процесуального права.
2.Поняття і система принципів господарського
процесуального
права.
Джерела
господарського процесуального права.
3.Суб’єкти господарських процесуальних
правовідносин і їх класифікація.

2 Тема 1. Поняття господарського
2* процесуального права і господарського
процесу
1.Предмет і метод господарського
процесуального права.
2.Поняття
і
система
принципів
господарського процесуального права.
Джерела господарського процесуального
права.
3.Суб’єкти господарських процесуальних
правовідносин і їх класифікація.

Тема
2.
Організація
діяльності
господарських судів в Україні. Правовий
статус суддів господарських судів України
1.Господарський суд у системі органів судової
влади, система господарських судів, їх склад і
повноваження.
2.Права та обов’язків суддів. Незалежність
суддів та правові гарантії їх забезпечення.
3.Правила застосування законодавства
господарськими судами. Аналогія закону.
Аналогія права.

2

Тема 3. Досудове врегулювання
господарських спорів
1.Поняття та правове значення досудового
врегулювання господарських спорів.
2.Форми досудового врегулювання спору.
3.Досудове врегулювання розбіжностей, що
виникають при укладанні господарських
договорів. Досудове врегулювання спорів, які
виникають при зміні та розірванні договорів.

2*

№ 1-13, 9197, 100-101,
108, 111-113,
126, 157, 174

№ 1-13,15,
Тема
2.
Організація
діяльності 2
35,40, 91-97,
господарських
судів
в
Україні.
Правовий статус суддів господарських 2* 108, 111-113,
116
судів України
1.Господарський суд у системі органів
судової влади, система господарських
судів, їх склад і повноваження.
2.Права та обов’язків суддів. Незалежність
суддів та правові гарантії їх забезпечення.
3.Правила застосування законодавства
господарськими судами. Аналогія закону.
Аналогія права.

Тема 3. Досудове врегулювання
господарських спорів
2* 1.Поняття та правове значення досудового
врегулювання господарських спорів.
2.Форми досудового врегулювання спору.
3.Досудове врегулювання розбіжностей,
що
виникають
при
укладанні
господарських
договорів.
Досудове
врегулювання спорів, які виникають при
зміні та розірванні договорів.

2

2
2*

2 № 1-13, 912* 97, 108, 111113, 171, 173

12

1

2

3

4

5

Тема 4. Підвідомчість і підсудність справ
господарським судам
1. Поняття та види підвідомчості
матеріально-правових справ, які підлягають
розгляду та вирішенню в порядку
господарського судочинства.
2. Поняття та види підсудності справ
господарським судам.
3. Підвідомчість і підсудність справ за участю
іноземних суб’єктів господарювання.

№ 1-13, 68,
2 Тема 4. Підвідомчість і підсудність справ 2
69, 91-97,
господарським
судам
2*
2*
1. Поняття та види підвідомчості
108, 111-113,
матеріально-правових справ, які підлягають
171, 173
розгляду та вирішенню в порядку
господарського судочинства.
2. Поняття та види підсудності справ
господарським судам.
3.Підвідомчість і підсудність справ за
участю
іноземних
суб’єктів
господарювання.

Тема 5. Учасники господарського процесу
1.Поняття і склад учасників судового процесу.
Класифікація учасників судового процесу.
2.Проблеми господарської процесуальної
правосуб’єктності сторін та третіх осіб.
3.Поняття та види представника у судовому
процесі. Представники сторін і третіх осіб.

2 Тема 5. Учасники господарського
2* процесу
1.Поняття і склад учасників судового
процесу. Класифікація учасників судового
процесу.
2.Проблеми господарської процесуальної
правосуб’єктності сторін та третіх осіб.
3.Поняття та види представника у
судовому процесі. Представники сторін і
третіх осіб.

2

Тема 6. Докази в господарському процесі.
Запобіжні заходи
1. Поняття та мета судового доказування.
Поняття доказів у господарському процесі.
2. Юридичне слідство в господарському
процесі, як спосіб встановлення об’єктивної
істини.
3. Належність доказів і допустимість засобів
доказування. Оцінка доказів.

2 Тема 6. Докази в господарському
2* процесі. Запобіжні заходи
1. Поняття та мета судового доказування.
Поняття доказів у господарському процесі.
2. Юридичне слідство в господарському
процесі, як спосіб встановлення
об’єктивної істини.
3. Належність доказів і допустимість
засобів доказування. Оцінка доказів.

2 № 1-13, 332* 34, 58, 84, 9197, 102, 108,
111-113, 148,
153

Тема 7. Судові витрати та процесуальні
строки
1. Поняття і склад судових витрат.
2. Витрати, пов’язані з розглядом справи.
Розподіл судових витрат. Відшкодування
судових витрат.
3.
Поняття
і
види
господарських
процесуальних строків.

2 Тема 7. Судові витрати та процесуальні
2* строки
1. Поняття і склад судових витрат.
2. Витрати, пов’язані з розглядом справи.
Розподіл судових витрат. Відшкодування
судових витрат.
3. Поняття і види господарських
процесуальних строків.

№ 1-13, 70,
2
82-83,
91-97,
2*
105,108, 111113

№ 1-13, 9197, 108, 111113, 144, 166

Модуль 2. Стадії господарського процесу
Тема 8. Позовне провадження і підстави
його порушення у господарських судах
1. Право на порушення господарського
процесу. Особи, які можуть порушити
господарський процес.
2. Процесуальні засоби порушення справ у
господарському суді. Поняття позову.
3. Правові наслідки порушення справи в суді.

2 Тема 8. Позовне провадження і підстави
2* його порушення у господарських судах
1. Право на порушення господарського
процесу. Особи, які можуть порушити
господарський процес.
2. Процесуальні засоби порушення справ у
господарському суді. Поняття позову.
3. Правові наслідки порушення справи в
суді.

2 № 1-13, 282* 29, 57, 91-97,
108, 111-113,
131

13

1

2

3

4

5

Тема 9. Вирішення господарських спорів у
суді першої інстанції
1.Порядок ведення засідання.
2.Права учасників процесу.
3. Прийняття рішення. Права господарського
суду щодо прийняття рішення.

2
2*

Тема 9. Вирішення господарських спорів
у суді першої інстанції
1.Порядок ведення засідання.
2.Права учасників процесу.
3.Прийняття
рішення.
Права
господарського суду щодо прийняття
рішення.

Тема 10. Рішення, ухвала, постанова
господарського суду
1.Поняття, суть і значення судового рішення.
Судове рішення – акт правосуддя.
2. Порядок прийняття рішення господарського
суду.
3. Ухвали суду першої інстанції.

2
2*

Тема 10. Рішення, ухвала, постанова 2 № 1-13, 35, 60,
господарського суду
2* 80-81, 91-97,
1.Поняття, суть і значення судового
108, 111-114
рішення. Судове рішення – акт правосуддя.
2.
Порядок
прийняття
рішення
господарського суду.
3. Ухвали суду першої інстанції.

Тема 11. Перегляд судових рішень в
апеляційному порядку
1.Право апеляційного оскарження. Визначення
апеляційної інстанції.
2. Порядок розгляду апеляційної скарги та
права і обов’язки осіб, які беруть участь у
справі.
3. Повноваження апеляційної інстанції.
Тема 12. Перегляд судових рішень у
касаційному порядку
1. Право касаційного оскарження. Касаційна
інстанція.
2. Порядок подання касаційної скарги та
внесення касаційного подання.
3. Повноваження касаційної інстанції.

2
2*

Тема 11. Перегляд судових рішень в
апеляційному порядку
1.Право апеляційного оскарження.
Визначення апеляційної інстанції.
2. Порядок розгляду апеляційної скарги та
права і обов’язки осіб, які беруть участь у
справі.
3. Повноваження апеляційної інстанції.
2 Тема 12. . Перегляд судових рішень у
2* касаційному порядку
1. Право касаційного оскарження.
Касаційна інстанція.
2. Порядок подання касаційної скарги та
внесення касаційного подання.
3. Повноваження касаційної інстанції.

2 № 1-13, 91-97,
2* 108, 111-113,
171, 173

Тема 13. Перегляд рішення, ухвали,
постанови
господарського
суду
за
нововиявленими обставинами. Виконання
рішення, ухвали, постанови господарського
суду

2
2*

– № 1-13, 91-97,

2 № 1-13, 47,
2* 54, 71, 91-97,
108, 111-113,
162

2 № 1-13, 91-97,
2* 108, 111-113,
141, 171, 173

108, 111-113,
106, 171, 173

1.Поняття нововиявлених обставин. Підстави
перегляду судових рішень за нововиявленими
обставинами.
2. Порядок перегляду судових рішень за
нововиявленими обставинами.
3. Обов’язковість виконання судових рішень.
Наказ господарського суду і пред’явлення
його для виконання.
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1

2

3

4

5

2
2*

№ 1-13,17,
91-97, 108,
111-113, 122,
126

Модуль 3. Провадження за окремими категоріями справ
Тема 14. Особливості розгляду справ про
банкрутство
1.Поняття і значення провадження у справах
про банкрутство. Поняття банкрутства.
Суб’єкти банкрутства.
2. Підстави та порядок порушення
провадження у справах про банкрутство.
3. Судові процедури банкрутства, що
застосовуються до боржника.
4. Підстави та порядок припинення
провадження у справах про банкрутство.

2

Тема 14. Особливості розгляду справ про
банкрутство
1.Поняття і значення провадження у
справах про банкрутство. Поняття
банкрутства. Суб’єкти банкрутства.
2. Підстави та порядок порушення
провадження у справах про банкрутство.
3. Судові процедури банкрутства, що
застосовуються до боржника.
4. Підстави та порядок припинення
провадження у справах про банкрутство.

Тема 15. Розгляд господарських спорів
третейським судом
1.Поняття, роль і завдання третейського суду.
2.Види третейських судів та їх повноваження.
3.Порядок розгляду господарських спорів і
виконання рішень третейських судів.

2 Тема 15. Розгляд господарських спорів
2* третейським судом
1.Поняття, роль і завдання третейського
суду.
2.Види
третейських
судів
та
їх
повноваження.
3.Порядок розгляду господарських спорів і
виконання рішень третейських судів.

2* № 1-13, 91-97,
108, 111-113,
171, 173

Тема 16. Провадження у справах за участю
іноземних суб’єктів господарювання
1.Процесуальні права і обов’язки іноземних
суб’єктів господарювання.
2. Підсудність судам справ за участю
іноземних суб’єктів господарювання.
3. Виконання в Україні судових доручень
іноземних судів.

2

Тема 16. Провадження у справах за
участю
іноземних
суб’єктів
господарювання
1.Процесуальні
права
і
обов’язки
іноземних суб’єктів господарювання.
2. Підсудність судам справ за участю
іноземних суб’єктів господарювання.
3. Виконання в Україні судових доручень
іноземних судів.

2 № 1-13, 55,
2* 91-97, 108,
111-113, 171,
173

Тема 17. Міжнародно-правові проблеми
вирішення господарських (економічних)
спорів
1.Міжнародний комерційний арбітраж.
Правова природа міжнародного комерційного
арбітражу.
2. Арбітражна угода, компетенція
міжнародного комерційного арбітражу.
Арбітражний розгляд.
3.Арбітражні
рішення.
Виконання
арбітражних рішень.

2 Тема 17. Міжнародно-правові проблеми
2* вирішення господарських (економічних)
спорів
1.Міжнародний комерційний арбітраж.
Правова природа міжнародного
комерційного арбітражу.
2. Арбітражна угода, компетенція
міжнародного комерційного арбітражу.
Арбітражний розгляд.
3.Арбітражні
рішення.
Виконання
арбітражних рішень.

2 № 1-13, 91-97,
108, 104, 111113, 115, 132,
135

Всього, з навчальної дисципліни

34
32*

30
28*
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Розділ 5. Самостійна робота студентів
Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни «Господарський
процес» є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом навчальної
дисципліни, засвоєння знань, надбання вмінь та навичок у вільний від аудиторних
навчальних занять час. Самостійна робота студента складається із підготовки до
семінарських та інших видів занять шляхом виконання усного та письмового
домашнього завдання.
У процесі самостійної роботи студенти повторюють й закріплюють той
матеріал, що був розібраний з науково-педагогічним працівником на лекційних
заняттях, а також опановують окремі програмні питання, що передбачені для
самостійного вивчення.
Самостійна робота з підготовки до семінарських занять здійснюється за
відповідним планом, що містить до кожної теми перелік програмних питань, які
виносяться на обговорення на семінарське заняття.
Спираючись на прослуханий лекційний матеріал, опрацювавши основну і
додаткову літературу, ознайомившись із законодавчими і нормативними
документами, студенти готують тези своїх виступів, а також, за власним бажанням,
можуть обирати тему доповіді, погодивши її з викладачем, для презентації її на
семінарі-дискусії. Дана доповідь повинна містити, крім висвітлення самої сутності
виявленої студентами проблеми, обґрунтування її актуальності та власні пропозиції
щодо її вирішення. Обов’язково доповідь повинна стосуватися теми семінарського
заняття, проте вона може охоплювати більш широке коло питань, ніж
передбачаються навчальною програмою дисципліни.
Також студенти самостійно виконують письмові домашні завдання:
вирішують практичні задачі, здійснюють самоконтроль своїх знань за допомогою
складання навчальних тестів, розв’язування кросвордів тощо.
З навчальної дисципліни «Господарський процес» студенти виконують
(письмово, з поданням викладачу для перевірки) такі види самостійної роботи:
1. Ознайомлення з рекомендованими джерелами і літературою до теми з
підготовкою опорного конспекту питань для обговорення на семінарському занятті
(студенти мають ґрунтовно опрацювати всі рекомендовані джерела і літературу
до теми, письмово скласти опорний конспект питань для обговорення на
семінарському занятті).
2. Складання термінологічного словника до теми і та підготовка до
понятійного диктанту (термінологічний словник оформлюється рукописно чи у
друкованому вигляді).
3. Розроблення структурно-логічних схем та кросфордів за темами (структурнологічні схеми та кросфорди за темами оформлюються рукописно чи у друкованому
вигляді).
4. Виконання тестових завдань (студентам слід взяти до уваги, що тести
поділяються на прості, підвищеної складності та складні. Прості та підвищеної
складності тести передбачають одну правильну відповідь із чьотирьох
запропонованих, складні – дві або три правильні відповіді).

16

5.Вирішення ситуаційних завдань (відповіді на питання ситуаційного
завдання оформлюються рукописно чи у друкованому вигляді з посиланням на
відповідні нормативно-правові акти).
6. Ознайомлення з рекомендованими джерелами і літературою до теми з
підготовкою опорного конспекту питань, що передбачені для самостійного
опрацювання за темою, (студенти мають ґрунтовно опрацювати всі рекомендовані
джерела і літературу до теми, письмово скласти опорний конспект питань, що
передбачені для самостійного опрацювання за темою).
Розділ 6. МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ
Основною формою організації навчального процесу є аудиторне заняття, що
одночасно акумулює змістовну, процесуальну та результативну функції навчальновиховної роботи. Фундаментом навчального процесу у викладанні повинні бути
форми, методи та засоби навчання, які б забезпечували високу пізнавальну активність
та самостійність студентів. Використання у навчанні різних форм аудиторних занять
(лекцій, семінарів, підсумкових співбесід, ПМР тощо) слід поєднувати з різноманітними формами позааудиторної роботи — індивідуальними заняттями,
консультаціями, участю студентів у роботі дискусійного клубу, юридичного гуртка,
конференціях, зустрічах, екскурсіях, самостійною роботою з джерелами права,
виконанням індивідуальних завдань, написанням творчих робіт, таке інше.
Невід'ємним компонентом навчання має стати розв'язання правових ситуацій і
виконання практичних завдань, спрямованих на розвиток у студентів не тільки
самостійності мислення, а й формування навичок застосовувати набуті знання на
практиці.
Розрізняють кілька видів занять в залежності від прийомів та методів активізації
пізнавальної діяльності студентів. Найбільш поширене заняття — лекція. З окремих
тем рекомендується проводити дискусії. Під час викладу матеріалу викладач
організовує дослідження, обговорення, вільний обмін думками в інтервалах між
логічними частинами теми або за темою заняття загалом. Такий прийом активізує
діяльність студентів, дозволяє викладачеві керувати пізнавальною активністю
аудиторії, використовуючи її для переконання, усунення негативної реакції та
помилкових точок зору окремих учасників до поставленої проблеми, теми дискусії.
Оптимальна активність досягається лише за вірного вибору питань для дискусії,
вмілого та цілеспрямованого управління ходом заняття. Питання для дискусії
рекомендується добирати в залежності від рівня підготовленості учнів та дидактичних
завдань уроку.
Доцільно проводити семінар-аналіз конкретних ситуацій. Це може бути також
дискусія, але на обговорення виноситься не окремі питання, а конкретні ситуації.
Зробити це можна у будь-якій формі: усно, письмово, у відеозапису. Ситуацію слід
викласти коротко. За змістом вона має бути інформаційно насичена—для оцінки
проблеми та обговорення. Обговорення може слугувати передмовою до уроку (або
частини) для мотивації навчальної діяльності учнів, загострення уваги на окремих
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проблемах, підготовки до сприйняття матеріалу. Дня активізації уваги особливо
рекомендується обговорення проблемних ситуацій.
Для проведення практикумів бажано використовувати метод імітаційних вправ.
Це досить простий метод активізації пізнавальної діяльності. Специфічна риса
імітаційних вправ — наявність заздалегідь відомого або оптимального результату.
Виконання таких вправ — своєрідний метод навчання та контролю за знаннями тих
чи тих положень нормативно-правових актів, термінів, правил. Відповіді можуть бути
колективними та індивідуальними, але правильна відповідь заздалегідь відома
вчителю. Вправи мають відповідати наступним умовам: а) необхідно точно знати
мету вправи; б) стежити за точністю виконання, своєчасно усуваючи недоліки: в) в
основу вправи доцільно вкласти певну систему (планування діяльності піл простого
до складного); г) вправи не мають перериватися на тривалий час. Різновид
імітаційних вправ — індивідуальний тренінг. Тоді студент знаходиться в умовах, які
відповідають реальним..
Особливу користь мають консультації: а) для організації самостійної роботи
студентів з метою надання їм методичної допомоги у підготовці до виконання
практичних завдань, складанні заліку чи іспиту; б) для розгляду практичних питань,
які були недостатньо висвітлені у лекції; в) для організації самостійного вивчення
окремих тем розділу програми або нормативно-правових актів чи практики їх
застосування. Таким чином, уроки-консультації можуть виконувати як самостійну,
так і допоміжну роль. Проведення їх дозволить забезпечити максимальне наближення
навчання до інтересів і потреб кожного студента з урахуванням рівня індивідуального
сприйняття матеріалу
Специфічна форма проведення групових консультацій — програмована групова
консультація. Якщо запитання від учнів не надходять, викладачеві необхідно
запропонувати їх самому. Вони складаються на підставі перевірки контрольних
завдань, аналізу письмових робіт, помилок та труднощів, з якими зустрічається
студент, вивчаючи дисципліну, а також використовуючи нормативно-правові акти.
Спочатку на них намагаються відповісти самі студенти, а потім спільно проводиться
аналіз та обговорення відповідей. Викладач може запропонувати тлумачення окремих
положень нормативно-правових актів та роз'яснення додаткових запитань, які
виникли внаслідок помилкових відповідей. Групова консультація проводиться, як
правило, після лекції або запланованих з даної теми занять.
Для активізації діяльності використовується тестування в усній чи письмовій
формі. Кожному учневі пропонується перелік запитань з трьома чи більше
відповідями, з яких лише одна правильна. Останні містять у собі характерні (типові)
помилки, яких припускаються студенти. Іноді, розглядаючи те або те питання тесту,
доцільно організувати обмін думками.
Бажано проводити заняття, застосовуючи активні й інтерактивні методи
навчання. Студенти є «суб'єктами» навчання, виконують творчі завдання, беруть
участь у діалозі з викладачемем. Такі методи пов'язані з виконанням творчих завдань
(часто вдома), питаннями від учня до вчителя і вчителя до учня, що розвивають творче
мислення. Вони найбільш відповідають особистісно-орієнтованому підходу до
навчання. При застосуванні інтерактивних методів, як правило, моделюються реальні
життєві ситуації, пропонуються проблеми для спільного вирішення, застосовуються
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рольові ігри. Тому вони найбільш сприяють формуванню в учнів умінь і навичок,
виробленню їх власних цінностей, створюють атмосферу співробітництва, творчої
взаємодії в навчанні.
Основні інтерактивні технології роботи на заняттях з навчальної
дисципліни «Юридична деонтологія»
- Робота в малих групах ( дозволяє набути навичок, що необхідні для
спілкування та співпраці. Вона стимулює роботу командою. Ідеї, що виробляються
в групі, допомагають учасникам бути корисним одне одному. Висловлення думок
допомагає їм відчути їхні власні ожливості та зміцнити їх).
- Робота в парах (одна з форм роботи в малих групах).
- Мозковий штурм ( є ефективним методом колективного обговорення. Він
спонукає учасників проявляти власну уяву та творчість, що досягається шляхом
вираження думок усіх учасників і допомагає знаходити кілька рішень з конкретної
проблеми).
- Займи позицію (метод корисний при проведенні в класі дискусії по спірній
темі. У якості проблем повинні використовуватися дві протилежні думки, які не
мають правильної відповіді. Це корисна вступна вправа для демонстрації різних
думок з досліджуваної теми — дає учням змогу висловити власну точку зору й
наприкінці уроку оцінити засвоєння теми).
- Метод ПРЕС ( використовується у випадках, коли виникають суперечливі
питання, та при проведенні вправ, де годиться зайняти визначену позицію із
суспільної проблеми, що обговорюється. Надає можливість виробити аргументи
або висловити власну думку з дискусійного питання. Метод допомагає прояснити
свої думки, а також сформулювати думку в чіткій і стислій формі.
- Навчаючи — вчуся ( використовується при вивченні блоку або при
узагальненні вивченого, при завершенні роботи з блоком інформації. Дає
можливість взяти участь у навчанні й передачі своїх знань одногрупникам.
Використання цього методу дає загальну картину понять і фактів, які слід вивчити, а
також викликає певні питання і підвищує інтерес).
- Мікрофон(надає можливість кожному сказати щось швидко, по черзі,
відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку чи позицію. Інші учні не
можуть говорити, викрикувати з місця, оскільки право говорити має тільки той, у
кого «символічний» мікрофон).
- Розігрування правової ситуації по ролях (програвання сценки) (Мета
розігрування правової ситуації по ролях — визначити ставлення до конкретної
життєвої ситуації, набути досвіду шляхом гри. Допомагає навчитися через досвід та
почуття.
- Аналіз правової ситуації (здійснюється з посиланням на джерела, дає
можливість застосовувати теоретичні знання на практиці, стимулює аналітичне
мислення)
- Дискусія ( дає прекрасну нагоду виявити різні позиції з певної проблеми або
із суперечливого питання).
- Ток-шоу(Мета — отримання навичок публічного виступу та дискутування).
- Ажурна пилка (метод використовується для того, щоб створити на ситуацію,
що дозволяє працювати разом, щоб опанувати велику кількість інформації за
19

короткий проміжок часу).
- Коло ідей(метод заохочує всіх учасників до дискусії. Добре спрацьовує, коли
задаються питання або виступають доповідачі від малих груп).
- Імітація спрощеного судового слухання (суд від свого імені) (дозволяє
проводити рольову гру за конкретною програмою з мінімальним числом учасників.
Дає можливість отримати спрощене уявлення про процедуру прийняття судового
рішення. Вона надає всім студентам можливість взяти участь у вправі, пов'язаній з
критичним мисленням ).
- Медіація ( це процедура вирішення конфлікту. Вона здійснюється нейтральною третьою стороною (медіатором), що допомагає двом учням у
врегулюванні їхнього конфлікту. Мета: активно беручи участь у пошуку реальних
рішень, студенти визначають проблеми, виробляють та підтверджують свої позиції,
висловлюють власні точки зору, знаходять потенційно нові рішення і приходять до
згоди. Все це — необхідні навички громадян).
- Переговори ( це неофіційне обговорення проблеми двома особами, котрі
знаходяться в конфлікті. Для того щоб обговорення було успішне, необхідно
встановити певні правила. Мета: найчастіше конфлікт починається між двома
особами. Важливо, щоб люди навчилися говорити про свої проблеми перед тим, як
ті перетворяться у більш серйозні й спонукатимуть до необхідності звернутися до
суду).
- Попереднє розслідування та імітація судового слухання ( це імітація
засідання суду. Інсценовані судові процеси можуть бути засновані на історичних
подіях, на справах, що викликають інтерес у даний час, на конкретній ситуації або
на вигаданих фактах. Дають учням розуміння механізму юридичної системи,
судового процесу і судових процедур; розвивають навички формулювання питань,
критичного мислення й ораторського мистецтва; знайомлять з функціями різних
учасників правової системи, а також дають можливість зустрітися із запрошеними
на спеціалістами в галузі юриспруденції — суддями, адвокатами, прокурорами,
працівниками інших правоохоронних органів).
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Розділ 7. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Таблиця 7.1. Шкала оцінювання знань студентів за результатами
підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Господарський процес»
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності
90-100
82-89
74-81
64-73
60-63

Оцінка за
шкалою
ECTS
А
В
С
D
Е

35-59

FX

0-34

F

Оцінка за національною шкалою
відмінно
добре
задовільно
незадовільно з можливістю повторного
складання
незадовільно з обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

Рейтингове оцінювання знань студента – це система, яка передбачає перехід від
констатуючого до накопичувального статусу балів. Необхідною умовою
рейтингової системи є її багатобальність.
Студентом накопичуються бали за різні форми і види роботи:
0,25 б. – за кожне відвідане лекційне (семінарське) заняття (за наявності
конспекту),
до 3 б. – усна відповідь на конкретне запитання (не репродуктивного характеру)
на семінарському (семінарському) занятті,
до 1,5 б. – змістовне доповнення (мінімально – 3 хвилини),
до 1,5 б. – тест (10 питань – 0,3 балів, 20 питань – 0,5 балів),
до 0,5 б. – формулювання змістовних запитань до доповідача,
до 1 б. – складання словника основних понять і термінів (глосарію) до теми на
занятті біля дошки,
до 2 б. – виконання семінарського завдання (доповнення таблиці (схеми),
розробка структурно– логічної схеми), розвязання ситуаційного завдання),
до 3 б. – творче завдання на картці не тестового характеру (залежно від рівня
складності),
до 5 б. – виготовлення наочності з глибоким смисловим навантаженням до теми
лекційного чи семінарського (семінарського) заняття (за погодженням з викладачем),
до 10 б. – підготовка реферату за тематикою ІРС (вимоги: повинен мати
науковий характер, написаний з використанням не тільки підручників, але й
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наукових статей, монографій тощо, максимальна оцінка залежить від складності
теми),
до 20 б. – участь у конкурсах наукових робіт, наукових конференціях, публікація
тез та статей (залежно від досягнень, зайняття призових місць, рівня конкурсу
тощо).
Максимальна оцінка за семінарське / практичне заняття – 4,5 бали.
Вона може не обмежуватися у разі виконання студентом творчих додаткових
завдань. Обмеження вводяться з метою рівномірного розподілу балів між усіма
студентами, які прагнуть отримати максимальний бал. Обов’язком викладача є
забезпечення дидактичними завданнями усіх студентів, які бажають і можуть набрати
максимальний бал. Викладач рівномірно розподіляє завдання між студентами.
Приклад: відповідь – 1,5 б. (усна відповідь на конкретне питання на
семінарському / семінарському занятті) + 0,5 б. (складання словника основних
термінів і понять до теми семінарського заняття) + 0,5 б. (виконання семінарського
завдання) + 0,5 б. (розвязання тестового завдання) = 3 бали.
Перелік завдань для самоконтролю знань наведено після кожної теми
семінарського / семінарського заняття, а їх виконання є частиною оцінки з
навчальної дисципліни.
Критерії оцінювання усної відповіді студента
на семінарському (семінарському) занятті:
2,5– 3 б. –
вичерпна і глибока відповідь на питання семінарського /
семінарського заняття. Студент виявив всебічне, систематичне й глибоке знання
матеріалу, глибоко засвоїв основну й додаткову літературу з теми, рекомендовану
планом. Доповідає активно й упевнено, не прив’язаний до конспекту. Відповідь
вирізняється багатством і точністю використаних термінів. Матеріал викладається
послідовно й логічно. У розумінні та викладі навчального матеріалу студент виявляє
науковий підхід і творчі здібності. Після завершення доповіді відповідає на всі
питання викладача та товаришів. (При цьому викладач має право поставити до трьох
коротких питань за темою заняття загалом, а не лише з питання, яке висвітлював
студент).
1,5– 2,5 б. –
студент виявляє достатньо повне знання матеріалу, не
припускається у відповіді суттєвих неточностей, засвоїв основну літературу,
рекомендовану викладачем у плані семінрського (семінарського) заняття. Дає
відповіді на запитання викладача та одногрупників. Часто звертається до конспекту.
1– 1,5 б. –
студент виявляє знання матеріалу в обсязі, достатньому для
подальшого навчання і роботи за спеціальністю. Доповідач прикутий до конспекту,
припускається помилок. Матеріал частково розкриває проблему. Відповідає на
поставлені запитання з помилками, однак спроможний зі сторонньою допомогою
виправити їх.
0,5– 1 б. –
студент відповідає, читаючи з конспекту («ксерокопії»), без
допомоги якого у матеріалом володіє не достатньо, допускає принципові помилки.
Матеріал не розкриває проблему. Відповідає на поставлені запитання тільки зі
сторонньою допомогою.
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0,5 б. – студент читає з конспекту. Матеріал розкриває проблему поверхово чи
фрагментарно. На запитання викладачів та студентів відповісти не може.
0 б. –
відповіді немає або вона абсолютно не розкриває сутності питання.
Завдання для самостійної роботи розподілені за рівнями професійної
компетентності у три групи: достатній, елементарний і високий рівень підготовки,
кожному з яких відповідають завдання відповідного ступеня складності.
Перша група завдань носить відтворювально– репродуктивний характер, орієнтує
на опанування базового рівня навчальної програми, передбачає опанування понять і
термінів, основних категорій, забезпечує базу для подальшої роботи над матеріалом.
У виконанні завдань цієї групи рекомендується складання опорних конспектів та
ведення словника правничої термінології, систематична робота на заняттях.
Друга група завдань носить аналітично– пошуковий характер, вимагає
самостійного пошуку знань з питань і тем, віднесених програмою до самостійного
опрацювання, аналізу інформації та здатності представити матеріал належним
чином, вміння застосовувати набуті знання у вирішенні типових практичних
ситуацій. У виконанні завдань цієї групи студент вільний у виборі видів і типів
завдань, але вони є обов’язковою частиною модуля, оскільки забезпечують більш
ґрунтовну підготовку.
Третя група завдань носить науково– дослідницький характер, спонукає до
якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів, рекомендована тим з них,
хто опанував базовий зміст навчальної програми і має здібності та інтерес до такої
роботи. Ці завдання складають варіативну частину модуля і їх виконання
заохочується додатковою сумою балів.
Оцінювання самостійної роботи студента здійснюється шляхом перевірки його
робочого зошита, де виконуються завдання, передбачені планом самостійної роботи,
а також під час поточного тестування чи співбесіди, у ході яких викладач визначає
загальний рівень засвоєння студентом вузлових питань кожної з тем, винесених на
самостійне опрацювання (до 3 балів за кожну з 6 тем). Використання тестів для
поточного контролю дозволяє раціонально використовувати навчальний час і
виключити суб’єктивний підхід до оцінки навчальних досягнень студента.
Водночас, у рамках навчального навантаження студента може бути передбачено
виконання обов’язкового індивідуального навчально– дослідного завдання, тобто
написання есе, реферату чи підготовку презентації в аудиторії. Індивідуальна робота
студента може не дробитися на змістові модулі, а виконуватися упродовж усього
часу вивчення дисципліни, що сприяє її інтегральному характеру, дозволяє
студентам глибше зосередитися на проблемі, що їх цікавить.
Для ґрунтовного вивчення навчальної дисципліни «Господарський процес» слід
самостійно виконати всі дидактичні завдання, передбачені її програмою та
відповідним методичним забезпеченням (підготовка словника основних понять і
термінів, тезовий виклад відповідей на теоретичні питання, письмове виконання
практичних завдань для самостійної роботи). У додатковому контролі засвоєння
студентом кожної з тем, винесених на самостійне опрацювання, потреби не має,
оскільки цю функцію виконує рубіжний контроль (модульна контрольна робота). У ній
рівномірно представлений увесь навчальний матеріал змістового модуля.
Поточна модульна робота (ПМР) складається із різнорівневих завдань, серед яких
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основну масу складають тестові. Тестові завдання з навчальної дисципліни
«Господарський процес», орієнтовані на системну контекстну інтерпретацію тієї чи
іншої правової норми або конструкції, функціонально спрямовані на розвиток
професійного мислення. Засвоєні студентом знання, якими він оперує, шукаючи
правильну відповідь на питання тестового завдання, є необхідною передумовою
виконання останнього, а не самоціллю тестування.
Таблиця 7.2. Система нарахування додаткових балів за видами робіт з
вивчення навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081
«Правознавство»
Форма
роботи

1.Навчальна

2.Науководослідна

Вид роботи
1.Участь у предметних олімпіадах:
університетських,міжвузівських,всеукраїнських,міжнародних
2.Участь у конкурсах на кращого знавця дисципліни:
університетських,міжвузівських,всеукраїнських,міжнародних
3.Виконання навчально-дослідних завдань підвищеної складності
1.Участь у наукових гуртках
2. Участь у наукових студентських клубах
3. Участь у конкурсах студентських робіт:
університетських,міжвузівських,всеукраїнських,міжнародних
4.Участь у наукових студентських конференціях:
університетських,міжвузівських,всеукраїнських,міжнародних

3.Разом

Бали
0-30
0-30
0-15
0-20
0-20
0-15
0-15
30

* Максимальна кількість додаткових балів для студента – 30.

Підсумкове оцінювання знань студентів (ПМК) з навчальної дисципліни
«Господарський процес» проводиться за результатами поточного модульного
контролю і оформлюється під час залікового тижня. До підсумкового балу
зараховуються також додаткові бали, які студент отримав за виконання додаткових
завдань або за участь у позанавчальній науковій роботі.
Об’єктом оцінювання знань студентів при цьому є програмний матеріал
дисципліни різного характеру і рівня складності, засвоєння якого перевіряється під
час поточного (зокрема модульного) контролю. Завдання поточного контролю
оцінюються у діапазоні від 0 до 100 балів (включно).
Якщо студент набрав за результатами поточного модульного контролю (ПМК) від
0 до 59 балів, йому необхідно виконати отримані у викладача додаткові
індивідуальні завдання і захистити їх у терміни, визначені деканатом. У разі
невиконання певних завдань поточного контролю з об’єктивних причин, студент
має право, за дозволом декана, скласти їх до останнього семінарського
(семінарського) заняття. Час та порядок складання визначає викладач.
Підсумковий бал за результатами поточного модульного контролю виставляється
під час під час залікового тижня.
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Таблиця 7.3.Розподіл балів, що отримують студенти за результатами
вивчення навчальної дисципліни «Господарський процес»
Спеціальність: 081 «Право» (набір 2015-го року)
Назва теми
Вид навчальної роботи
Бали
1
2
3
Модуль I. Загальні положення господарського процесуального права
1.Поняття
1. Відвідування лекції та семінарського 0,5
господарського
заняття
процесуального права 2. Обговорення теоретичних питань на 1
і
господарського семінарському занятті, підготовка питань
процесу
для самостійного опрацювання, виконання
завдань для самостійної роботи та
самоконтролю знань
3. Тестування
1
Разом:
2,5
2.Організація
1. Відвідування лекції та семінарського 0,5
діяльності
заняття
господарських судів в 2. Обговорення теоретичних питань на 1,5
Україні.
Правовий семінарському занятті, підготовка питань
статус
суддів для самостійного опрацювання, виконання
господарських судів завдань для самостійної роботи та
України
самоконтролю знань
3. Тестування
1
Разом:
3
3.Досудове
1. Відвідування лекції та семінарського 0,5
врегулювання
заняття
господарських спорів 2. Обговорення теоретичних питань на 1
семінарському занятті, підготовка питань
для самостійного опрацювання, виконання
завдань для самостійної роботи та
самоконтролю знань
3. Тестування
1
Разом:
2,5
4.Підвідомчість
і 1. Відвідування лекції та семінарського 0,5
підсудність
справ заняття
господарським судам 2. Обговорення теоретичних питань на 1
семінарському занятті, підготовка питань
для самостійного опрацювання, виконання
завдань для самостійної роботи та
самоконтролю знань
3. Тестування
1
Разом:
2,5
5.Учасники
1. Відвідування лекції
0,25
господарського
2. Обговорення теоретичних питань на 1,25
25

Назва теми
процесу

Вид навчальної роботи
семінарському занятті, підготовка питань
для самостійного опрацювання, виконання
завдань для самостійної роботи та
самоконтролю знань
3. Тестування
Разом:
6.Докази
в 1. Відвідування лекції та семінарського
господарському
заняття
процесі.
Запобіжні 2. Обговорення теоретичних питань на
заходи
семінарському занятті, підготовка питань
для самостійного опрацювання, виконання
завдань для самостійної роботи та
самоконтролю знань
3. Тестування
Разом:
7.Судові витрати та 1. Відвідування лекції та семінарського
процесуальні строки
заняття
2. Обговорення теоретичних питань на
семінарському занятті, підготовка питань
для самостійного опрацювання, виконання
завдань для самостійної роботи та
самоконтролю знань
3. Тестування
Разом:
ПМР І
Модуль 2. Стадії господарського процесу
8.Позовне
1. Відвідування лекції та семінарського
провадження
і заняття
підстави
його 2. Обговорення теоретичних питань на
порушення
у семінарському занятті, підготовка питань
господарських судах
для самостійного опрацювання, виконання
завдань для самостійної роботи та
самоконтролю знань
3. Тестування
Разом:
9.Вирішення
1. Відвідування лекції та семінарського
господарських спорів заняття
у
суді
першої 2. Обговорення теоретичних питань на
інстанції
семінарському занятті, підготовка питань
для самостійного опрацювання, виконання
завдань для самостійної роботи та
самоконтролю знань
3. Тестування

Бали

1
2,5
0,5
1

1
2,5
0,5
1

1
2,5
19
0,5
1

1
2,5
0,5
1

1
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Назва теми
10.Рішення, ухвала,
постанова
господарського суду

11.Перегляд судових
рішень
в
апеляційному
порядку

12.Перегляд судових
рішень у касаційному
порядку

Вид навчальної роботи
Разом:
1. Відвідування лекції та семінарського
заняття
2. Обговорення теоретичних питань на
семінарському занятті, підготовка питань
для самостійного опрацювання, виконання
завдань для самостійної роботи та
самоконтролю знань
3. Тестування
Разом:
1. Відвідування лекції та семінарського
заняття
2. Обговорення теоретичних питань на
семінарському занятті, підготовка питань
для самостійного опрацювання, виконання
завдань для самостійної роботи та
самоконтролю знань
3. Тестування
Разом:
1. Відвідування лекції та семінарського
заняття
2. Обговорення теоретичних питань на
семінарському занятті, підготовка питань
для самостійного опрацювання, виконання
завдань для самостійної роботи та
самоконтролю знань
3. Тестування
Разом:
1. Відвідування лекції
2. Підготовка питань для самостійного
опрацювання, виконання завдань для
самостійної роботи та самоконтролю знань
3. Тестування

Бали
2,5
0,5
1

1
2,5
0,5
1

1
2,5
0,5
1

1
2,5
0,25
1,25

13.Перегляд рішення,
ухвали,
постанови
господарського суду
за
нововиявленими
обставинами.
1
Виконання рішення,
2,5
ухвали,
постанови Разом:
господарського суду
19
ПМР ІІ
Модуль 3. Провадження за окремими категоріями справ
14.Особливості
1. Відвідування семінарського заняття
0,25
розгляду справ про 2. Обговорення теоретичних питань на 1,25
банкрутство
семінарському занятті, підготовка питань
для самостійного опрацювання, виконання
завдань для самостійної роботи та
27

Назва теми

Вид навчальної роботи
самоконтролю знань
2. Тестування

Бали
1

Разом:
15.Розгляд
господарських спорів
третейським судом

16.Провадження
у
справах за участю
іноземних суб’єктів
господарювання

17.Міжнародноправові
проблеми
вирішення
господарських
(економічних) спорів

ПМР ІІІ
ПМК
Разом за семестр

2,5
1. Відвідування лекції та семінарського 0,5
заняття
2. Обговорення теоретичних питань на 1
семінарському занятті, підготовка питань
для самостійного опрацювання, виконання
завдань для самостійної роботи та
самоконтролю знань
3. Тестування
1
Разом:
2,5
1. Відвідування лекції та семінарського 0,5
заняття
2. Обговорення теоретичних питань на 1
семінарському занятті, підготовка питань
для самостійного опрацювання, виконання
завдань для самостійної роботи та
самоконтролю знань
3. Тестування
1
Разом:
2,5
1. Відвідування лекції
0,25
2. Підготовка питань для самостійного 1,25
опрацювання, виконання завдань для
самостійної роботи та самоконтролю знань
3. Тестування
1
2,5
Разом:
19
100
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Розділ 8. Програмне забезпечення комп’ютерної підтримки освітнього
процесу
1.
Головна сторінка сайту «Законодавство України». - [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/main/index
2.
Ліга
–
закон.[Електронний
ресурс]. –
Режим
доступу:
http://search.ligazakon.ua/search/law/
3.
НАУ – Online. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/

Розділ 9. Інформаційно-методичне забезпечення
Перелік складових навчально- методичного комплексу з навчальної
дисципліни «Господарський процес»

1.Програма навчальної дисципліни
2.Робоча навчальна програма
3.Навчально-методичний посібник
4.Плани семінарських занять
5.Завдання для самостійної роботи студентів
6.Завдання для поточних контрольних робіт
7.Питання для підготовки до ПМК (заліку)
8.Пакет комплексних контрольних завдань (робіт)
Перелік інформаційних джерел:
1.
2.
3.
4.

Основні нормативно-правові акти:
Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради
України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 № 1798-XII //
Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 6. – Ст. 56.
Цивільний кодекс України 16.01.2003 № 435-IV // Відомості Верховної Ради
України. – 2003. – № 40. – Ст. 356.
Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 № 1618-IV // Відомості
Верховної Ради України. – 2004. – № 40. – Ст. 492.

29

5. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом:
Закон України в редакції від 22.12.2011 № 4212-VI // Відомості Верховної Ради
України. – 2012. – № 32-33. – Ст. 413.
6. Про судовий збір: Закон України від 08.07.2011 № 3674-VI // Відомості
Верховної Ради України. – 2012. – № 14. – Ст. 87.
7. Про міжнародний комерційний арбітраж: Закон України від 24.02.1994 № 4002XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 25. – Ст. 198.
8. Про прокуратуру: Закон України від від 14.10.2014 № 1697-VII // Відомості
Верховної Ради України. – 2015. – № 2-3. – Ст. 12.
9. Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 № 4038-XII // Відомості
Верховної Ради України. – 1994. – № 28. – Ст. 232.
10. Про виконавче провадження: Закон України від від 21.04.1999 № 606-XIV //
Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 24. – Ст. 207.
11. Про міжнародні договори України: Закон України від 29.06.2004 № 1906-IV //
Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 50. – Ст. 540.
12. Про міжнародне приватне право: Закон України від 23.06.2005 № 2709-IV //
Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 32. – Ст. 422.
13. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07.07.2010 № 2453-VI //
Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41-45. – Ст. 529.
14. Угода про порядок взаємного виконання рішень арбітражних, господарських та
економічних судів на територіях держав-учасниць Співдружності: Угода,
Міжнародний документ СНД, від 06.03.1998. [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/997_404
15. Питання мережі господарських судів України: Указ Президента України від
12.08.2010 № 811 / 2010 // Офіційний вісник України. – 2010. – № 62. – Ст. 2161.
16. Про державне мито: Декрет Кабінету Міністрів України від 21.01.1993
№ 16-2004 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 13. – Ст. 113.
17. Про визнання банкрутом: Постанова Вищого господарського суду від 22.01.2008
№ 01/5000 [Електронний
ресурс]. –
Режим
доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v5000600-08
18. Про визнання договору застави таким, що втратив чинність: Постанова Вищого
господарського суду від 23.05.2007 № 9/669/06 [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v_669600-07
19. Про визнання недійсним договору оренди, додаткових угод до нього та
виселення: Постанова Вищого господарського суду від 24.01.2008 № 16-8-6-309/336-05-9443 [Електронний
ресурс]. –
Режим
доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v9443600-08
20. Про визнання недійсним договору страхування: Постанова Вищого
господарського суду від 06.02.2008 № 21/206-07-6894 [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v6894600-08
21. Про визнання недійсним договору, зобов’язання повернути майно, зобов’язання
скасувати реєстрацію права власності: Постанова Вищого господарського суду
від 04.02.2008 № 44/168пд [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v168_600-08
30

22. Про визнання недійсним приймально-здавального акту та стягнення коштів:
Постанова Вищого господарського суду від 23.05.2007 № 8/213/06 [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v_213600-07
23. Про визнання недійсним розпорядження відповідача щодо відміни
реєстраційних документів на морський транспортний засіб та зобов’язання
відповідача відновити запис у Державному судновому реєстрі України:
Постанова Вищого господарського суду від 15.01.2008 № 3/360 [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v_360600-08
24. Про визнання недійсними біржових торгів та визнання недійсним договору:
Постанова Вищого господарського суду від 02.10.2007 № 23/153 [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/va153600-07
25. Про визнання недійсними договорів гарантії, іпотеки, застави: Постанова
Вищого господарського суду від 31.01.2008 № 24/483 [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v_483600-08
26. Про визнання недійсними договору купівлі-продажу та договору дарування,
повернення об’єкта приватизації в комунальну власність: Постанова Вищого
господарського суду від 09.08.2007 N 2-441/07(2-4426/2006) [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v4426600-07
27. Про визнання недійсними простих векселів: Постанова Вищого господарського
суду від 12.07.2007 № 8/361 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/vc361600-07
28. Про визнання недійсними установчих документів, запису про проведення
державної реєстрації та припинення юридичної особи: Постанова Вищого
господарського суду від 24.05.2007 № 15/301д/06-14/49д/07 [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v301d600-07
29. Про визнання недійсними установчих документів: Постанова Вищого
господарського суду від 10.01.2008 № 05-6-15/304 [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua
30. Про визнання неправомірними дій та спонукання виконати певні дії: Постанова
Вищого господарського суду від 07.02.2008 № 6/192 [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua
31. Про визнання права власності на майно та звільнення з-під арешту: Постанова
Вищого господарського суду від 14.01.2008 № 44/446пн [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua
32. Про визнання права власності та звільнення з-під арешту майна: Постанова
Вищого господарського суду від 14.01.2008 № 44/313пн [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua
33. Про визнання права власності: Постанова Вищого господарського суду від
08.02.2008
№ 48/271 [Електронний
ресурс]. –
Режим
доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua
34. Про визнання сумлінним набувачем, про визнання права власності і про
спонукання до укладення охоронного договору: Постанова Вищого
господарського суду від 15.01.2008 № 2-8/2800-2007 [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua
31

35. Про виконання рішень господарських судів: Лист Національного банку від
25.04.2003 № 25-11/578-3089 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua
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