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Викладач Петренко Наталія (Petrenko Nataliia), кандидат юридичних наук  

Посилання 

на сайт 

http://www.kspu.edu/About/Faculty/FBP/Chair_of_Administrative_and_Civil_La

w.aspx 

Контактни

й телефон 

(0552)326761 

Email 

викладача: 

naturlix84@gmail.com 

Графік 

консультаці

й 

Понеділок, 16:00-17:00, ауд. 226 або за призначеним часом 

 

1. Анотація дисципліни: дисципліна включає теми, в яких розкриваються система 

категоріального апарату господарського процесуального права, розкриття сутності та 

особливостей розгляду справ в судах господарської юрисдикції та їх виконання. 

 2. Мета та завдання курсу: 
Метою є надання здобувачам вищої освіти чіткого системно-структурного уявлення 

про господарський процес, як про діяльність суду та учасників судового процесу, що 
врегульована нормами господарського процесуального права і здійснюється у встановленому 
законом порядку, та надати студентам можливість оволодіти навичками правильного 
використання отриманих знань в процесі професійної правничої діяльності. 
 Завдання: 

- розкрити функції судової влади в системі державної влади, форми її здійснення та 

місце господарських судів у системі судової влади Україні;  

- розглянути правові засади здійснення господарського судочинства, розкрити та 

проаналізувати суть і значення господарської процесуальної форми; джерела 

господарського процесуального права та їх структуру;  

- розглянути та засвоїти основні теоретичні положення та практичні питання здійснення 

господарського судочинства, які вироблені процесуальною доктриною;  

- вивчити систему процесуальних актів та вимоги, яким вони повинні відповідати; 

порядок реалізації судових рішень;  

- ознайомити здобувачів із судовою та іншою практикою застосування господарського-

процесуального законодавства України; 

- набуття студентами навичок вільного орієнтування у сучасній системі правосуддя;  

- навчити розрізняти і розуміти специфіку господарського процесу;  

- виробити у здобувачів навички роботи із чинними господарським, господарсько-

процесуальним законодавством та його правильним застосуванням у конкретних 

правових ситуаціях;  

- набуття вміння юридичного супроводження судового процесу у господарських судах 

та при виконанні судового рішення;  

- виробити навички складання процесуальних документів у господарському процесі. 

 

3. Програмні компетентності та результати навчання 

 Після успішного завершення дисципліни здобувач формуватиме наступні програмні 

компетентності та результати навчання: 
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ІК 1. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані правові задачі та практичні 

проблеми з комплексними невизначеними умовами, що передбачає застосування 

правових норм та принципів. 

 

ЗК 2 знання та розуміння предметної галузі, професії,  основних концепцій, базових 

категорій, юридичних понять здатність використовувати спеціальну літературу у 

професійній сфері; 

ЗК 10 здатність аргументовано висловлювати та відстоювати свою правову позицію; 

  

ФК 1 здатність застосовувати в професійній діяльності положення національного, 

європейського та міжнародного законодавства; 

ФК 4 здатність кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах 

юридичної діяльності, вміння реалізовувати норми матеріального та процесуального 

права в професійній діяльності; 

ФК 7 здатність давати кваліфіковані юридичні висновки і консультації в конкретних 

сферах юридичної діяльності. 

 

Програмні результати навчання: 

 
 ПРН 2 проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел; 
 ПРН 4 формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої 
проблеми; 
 ПРН 6 давати короткий висновок щодо окремих проблем з достатньою 
обґрунтованістю; 
 ПРН 7 узгоджувати план власного дослідження і самостійно формувати матеріали за 
визначеними джерелами; 
 ПРН 13 викладати матеріал з певної проблематики таким чином, щоб розкрити зміст 
основних питань; 
 ПРН 20 застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати 
юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 
 

4. Обсяг курсу на поточний навчальний рік 

Кількість 

кредитів/годин 

Лекції 

(год.) 

Семінарські 

заняття (год.) 

Самостійна 

робота (год.) 

Форма 

контролю 

3 кредити / 90 годин 26 22 42 Екзамен 

(7 семестр) 

 

5. Ознаки курсу 

Рік 

викладання 

Семестр Спеціальність Курс (рік 

навчання) 

Обов’язковий/вибіркови

й 

2020/2021 5 081 Право IIІ ОБОВ’ЯЗКОВА 

 

6. Технічне й програмне забезпечення/обладнання 

Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, планшет) з 

підключенням до Інтернет, інше обладнання: мультимедійний проектор для: комунікації та 



опитувань; виконання домашніх завдань; виконання завдань самостійної роботи; 

проходження тестування (поточний, підсумковий контроль).  

Програма для створення презентацій Microsoft PowerPoint. Програмне забезпечення 

для роботи з освітнім контентом дисципліни та виконання передбачених видів освітньої 

діяльності: Zoom. 

 

7. Політика курсу 

 Для успішного проходження курсу з даної навчальної дисципліни необхідно: 

- регулярне відвідування лекційних та семінарських занять, за винятком випадків 

відсутності з поважних причин; 

- активна участь в обговоренні питань, що виносяться на лекційні, семінарські заняття; 

- своєчасне та якісне виконання завдань самостійної роботи; 

- пропущені заняття відпрацьовувати згідно з графіком консультацій викладача. 

 Обов’язкове дотримання здобувачем правил академічної доброчесності і чітке 

розуміння наслідків її порушення. 

 Здобувачі вищої освіти мають бути зареєстровані на платформі KSU On-line. 

 При організації освітнього процесу в Херсонському державному університеті 

здобувачі та науково-педагогічні працівники діють відповідно до: 

- Положення про організацію самостійної роботи студентів від 02.07.2016 №428-Д. 

- Положення про організацію освітнього процесу в Херсонському державному 

університету від 02.09.2020 №789-Д. 

- Порядок оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти в Херсонському 

державному університеті від 07.09.2020 № 803-Д. 

- Порядок виявлення та запобігання академічного плагіату в науково-дослідній та 

навчальній діяльності здобувачів вищої освіти в Херсонському державному університеті від 

04.09.2020 №800-Д; 

- Порядок оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти ХДУ від 

07.09.2020 №803-Д; 

- Порядок оскарження процедури проведення та результатів оцінювання контрольних заходів 

у Херсонському державному університеті від 07.09.2020  № 802-Д 

- Порядок ХДУ про визнання результатів неформальної та інформальної освіти від 

04.03.2020 № 247-Д тощо. 

 Нормативні акти знаходяться в публічному доступі. 

 Відділу забезпечення якості освіти: 

http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/QAssurance.aspx 

 Навчально-методичного відділу: 

http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DMethodics/EduProcess.aspx 

 

8. Схема курсу 

 

Тижден

ь, дата, 

години 

Тема, план Форма 

навчального 

заняття 

кількість 

годин 

(аудиторної 

та 

Список 

рекомендов

аних 

джерел 

Завдання Макси

мальн

а 

кількі

сть 

балів 



самостійної) 

Змістовий модуль 1. Загальні положення господарського судочинства. 
Відповідн

о до 

розкладу 

http://ww

w.kspu.ed

u/forstude

nt/shedule.

aspx  

Тема 1. Поняття, предмет, 

система, джерела 

господарського 

процесуального права. 

Принципи господарського 

процесуального права  

1. Господарське процесуальне 

право. Предмет та методи 

правового регулювання 

господарського 

процесуального права.  

2. Джерела господарського 

процесуального права, їх 

характеристика.  

3. Поняття господарського 

судочинства та його завдання.  

4. Види проваджень 

(судочинства) в 

господарському процесі. 

5. Стадії господарського 

процесу. 

6. Поняття, система та 

значення принципів 

господарського 

процесуального права. 

Лекція − 2 

год. 

Семінар − 2 

год., 

Самост.  

робота – 3 

год. 

1-4, 11-17, 

20,24,29 

Опрацюв

ання 

лекційног

о 

матеріалу 

 

Вирішенн

я 

ситуаційн

их задач, 

тести 

5 

 Тема 2. Господарські 

процесуальні 

правовідносини та їх 

суб'єкти 

1. Поняття правовідносин та 

господарських процесуальних 

правовідносин. Елементи 

господарських процесуальних 

правовідносин. 

2. Суб'єкти господарських 

процесуальних правовідносин 

та їх класифікація.  

3. Правовий статус суддів у 

господарському процесі 

України. Суд, як обов'язковий 

суб'єкт що здійснює 

судочинство, одноособовий та 

колегіальний розгляд справи. 

4. Поняття сторін у 

господарському судочинстві. 

Процесуальні права та 

Лекція − 2 

год.,  

самост.  

робота – 4 

год. 

1-4, 11-17, 

20,24 

Опрацюв

ання 

лекційног

о 

матеріалу 
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обов'язки сторін. 

5. Треті особи в 

господарському судочинстві: 

загальне поняття та основна 

функція та їх види. 

 
Відповідн

о до 

розкладу 

http://ww

w.kspu.ed

u/forstude

nt/shedule.

aspx 

Тема 3. Процесуальні 

строки. Юрисдикція 

господарських судів 

1. Поняття, значення і види 

процесуальних строків у 

господарському судочинстві. 

2. Обчислення, закінчення, 

зупинення, продовження, 

поновлення процесуальних 

строків. 

3. Предметна та суб’єктна 

юрисдикція, категорія справ, 

що відносяться до юрисдикції 

господарських судів. 

4. Поняття та види 

територіальної юрисдикції 

(підсудності). Наслідки 

порушення правил про 

територіальну юрисдикцію 

(підсудність). 

Лекція − 2 

год. 

Семінар − 2 

год. 

Самост.  

робота – 3 

год. 

1,2, 11-17, 

18, 22, 37 

Опрацюв

ання 

лекційног

о 

матеріалу 

 

Усне 

опитуван

ня, 

вирішенн

я 

ситуаційн

их задач 

5 

  Тема 4. Судові витрати 

1. Поняття та види судових 

витрат в господарському 

процесі.  

2. Судовий збір: обчислення, 

порядок сплати. 

3. Витрати, пов'язані з 

розглядом справи: види, 

порядок їх обчислення 

відповідно до процесуального 

законодавства та судової 

практики. 

4. Розподіл судових витрат. 

Лекція − 2 

год. 

Семінар − 2 

год. 

Самост.  

робота – 3 

год. 

1,2, 6, 11-17, 

23, 25 

Опрацюв

ання 

лекційног

о 

матеріалу 

 

Усне 

опитуван

ня, 

вирішенн

я 

ситуаційн

их задач 

5 

 Тема 5. Доказування і 

докази у господарському 

процесі 

1. Судове доказування: 

поняття та мета. Роль доказів 

та доказування в 

господарському процесі.  

2. Поняття доказів. 

Класифікація доказів. 

Лекція − 2 

год. 

Семінар − 2 

год. 

Самост.  

робота – 3 

год. 

1,2, 10, 11-

17, 19,35,47 

Опрацюв

ання 

лекційног

о 

матеріалу 

 

Усне 

опитуван

ня, 

5 
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Належність, допустимість, 

достовірність і достатність 

доказів. 

3. Порядок подання та 

дослідження доказів. 

Обставини, що не підлягають 

доказуванню. 

4. Показання свідка, письмові, 

речові та електронні докази. 

вирішенн

я 

ситуаційн

их задач 

  Тема 6. Позовне 

провадження. Письмові 

заяви учасників справи 

1. Право на подання позову. 

Процесуальне та матеріально-

правове значення права на 

позов. 

2. Позовна заява, її форма та 

зміст. Ціна позову. 

Документи, що додаються до 

позовної заяви. 

3. Предмет, підстава та зміст 

позовної заяви. 

4. Відзив на позовну заяву, як 

засіб захисту відповідача 

проти позовних вимог. 

Лекція − 2 

год. 

Семінар − 2 

год. 

Самост.  

робота – 3 

год. 

1,2, 10, 11-

17, 20, 

40,41,46 

Опрацюв

ання 

лекційног

о 

матеріалу 

 

Усне 

опитуван

ня, 

вирішенн

я 

ситуаційн

их задач 

5 

 Тема 7. Відкриття 

провадження у справі. 

Підготовче провадження  

1. Процесуальний порядок 

відкриття провадження у 

справі. 

2. Перешкоди у відкритті 

провадження у справі: 

залишення позовної заяви без 

руху, повернення позовної 

заяви (порядок, підстави, 

правові наслідки). 

3. Завдання та строк 

підготовчого провадження. Дії 

судді по підготовці справи до 

розгляду по суті. 

4. Зустрічний позов: порядок 

подання, строк, форма, зміст, 

умови прийняття зустрічного 

позову для спільного розгляду 

з первісним позовом. 

Лекція − 2 

год. 

Семінар − 2 

год. 

Самост.  

робота – 3 

год. 

1, 2, 3, 11-15 

 

Опрацюв

ання 

лекційног

о 

матеріалу 

 

Усне 

опитуван

ня, 

вирішенн

я 

ситуаційн

их задач 

5 

 Тема 8. Розгляд справи по 

суті 

Лекція − 2 1,2, 10, 11-

17, 20, 

Опрацюв

ання 

5 



1. Стадія розгляду справи по 

суті, її завдання, строк 

розгляду справи по суті. 

Процесуальні дії, які 

здійснюються на стадії 

розгляду справи по суті. 

2. Наслідки неявки у судове 

засідання учасників процесу.  

3. Форми тимчасового 

зупинення процесу: перерва в 

судовому засіданні, 

відкладення розгляду та 

зупинення провадження у 

справі. 

4. Відкриття судового 

засідання, з’ясування 

обставин справи та 

дослідження доказів. 

год. 

Семінар − 2 

год. 

Самост.  

робота – 3 

год. 

40,41,46 лекційног

о 

матеріалу 

 

Усне 

опитуван

ня, 

вирішенн

я 

ситуаційн

их задач 

  Тема 9. Судові рішення 

1. Форма та види судового 

рішення. Порядок ухвалення 

судових рішень. 2. Ухвала 

суду: завдання, зміст, 

набрання законної сили. 

3. Законність і 

обґрунтованість судового 

рішення, питання, які вирішує 

суд під час ухвалення 

рішення. 

4. Виправлення арифметичних 

та орфографічних помилок у 

судовому рішенні. 

Лекція − 2 

год. 

Семінар − 2 

год. 

Самост.  

робота – 3 

год. 

1,2, 10, 11-

17, 20, 24, 

40,41,46 

Опрацюв

ання 

лекційног

о 

матеріалу 

 

Усне 

опитуван

ня, 

вирішенн

я 

ситуаційн

их задач 

5 

 Тема 10.Спрощене позовне 

та наказне провадження 

1. Поняття спрощеного 

позовного провадження та 

його особливості. 

 2. Справи, що розглядаються 

у порядку спрощеного 

позовного провадження. 

Строк розгляду справи у 

порядку спрощеного 

позовного провадження. 

3. Особливості розгляду справ 

у наказному провадженні. 4. 

Форма та зміст заяви про 

видачу судового наказу.  

4. Порушення наказного 

провадження, розгляд справи 

Лекція − 2 

год. 

Самост.  

робота – 4 

год. 

1,2,11-17, 

32,36,45 

Опрацюв

ання 

лекційног

о 

матеріалу 

 

 



в наказному провадження.  

 Тема 11. Перегляд судових 

рішень в апеляційному 

проваджені 

1. Суди апеляційної інстанції. 

Право апеляційного 

оскарження. 

2. Поняття та строки на 

апеляційне оскарження. 

Поновлення строку на 

подання апеляційної скарги.  

3. Форма і зміст апеляційної 

скарги, порядок її подання. 

4. Відкриття апеляційного 

провадження, залишення 

апеляційної скарги без руху, 

повернення апеляційної 

скарги, відмова у відкритті 

апеляційного провадження. 

5. Апеляційний розгляд. 

Лекція − 2 

год. 

Семінар − 2 

год. 

Самост.  

робота – 3 

год. 

1,2,11-17, 21 Опрацюв

ання 

лекційног

о 

матеріалу 

 

Усне 

опитуван

ня, 

вирішенн

я 

ситуаційн

их задач 

5 

 Тема 12. Перегляд судових 

рішень в касаційному 

проваджені 

1. Суд касаційної інстанції. 

Право касаційного 

оскарження, категорія судових 

рішень, що не підлягають 

касаційному оскарженню. 

2. Строк на подання 

касаційної скарги. 

3. Відкриття касаційного 

провадження: залишення 

касаційної скарги без руху, 

повернення касаційної скарги, 

відкриття касаційного 

провадження у справі, відмова 

у відкритті касаційного 

провадження. 

4. Процесуальний порядок 

касаційного розгляду, 

підготовка справи до 

касаційного розгляду. 

5. Порядок розгляду справ 

судом касаційної інстанції. 

Лекція − 2 

год. 

Семінар − 2 

год. 

Самост.  

робота – 3 

год. 

1,2,11-17, 26 Опрацюв

ання 

лекційног

о 

матеріалу 

 

Усне 

опитуван

ня, 

вирішенн

я 

ситуаційн

их задач 

5 

 Тема 13. Загальна 

характеристика виконання 

судових рішень. Судовий 

контроль за виконанням 

Лекція − 2 

год. 

Семінар − 2 

год. 

1,2,5,7,11-

17, 44  

Опрацюв

ання 

лекційног

о 

5 



судових рішень 

1. Сутність виконавчого 

провадження. Виконавче 

провадження як завершальна 

стадія судового провадження. 

2. Стягувач та боржник, як 

сторони виконавчого 

провадження, процесуальне 

становище учасників справи у 

виконавчому провадженні. 

3. Строки пред'явлення рішень 

до виконання. Поновлення 

пропущеного строку для 

пред’явлення виконавчого 

документа до виконання. 

4. Відкриття виконавчого 

провадження. 

Самост.  

робота – 3 

год. 

матеріалу 

 

Усне 

опитуван

ня, 

вирішенн

я 

ситуаційн

их задач 

 Тема 14. Загальна 

характеристика виконання 

судових рішень. Судовий 

контроль за виконанням 

судових рішень 

1. Сутність виконавчого 

провадження. Виконавче 

провадження як завершальна 

стадія судового провадження. 

2. Стягувач та боржник, як 

сторони виконавчого 

провадження, процесуальне 

становище учасників справи у 

виконавчому провадженні. 

3. Строки пред'явлення рішень 

до виконання. Поновлення 

пропущеного строку для 

пред’явлення виконавчого 

документа до виконання. 

4. Відстрочення і 

розстрочення виконання, 

зміна чи встановлення 

способу і порядку виконання. 

Мирова угода в процесі 

виконання. 

Лекція − 2 

год. 

Семінар − 2 

год. 

Самост.  

робота – 4 

год. 

1,2,5,7,11-

17, 44 

Опрацюв

ання 

лекційног

о 

матеріалу 

 

 

Усне 

опитуван

ня, 

вирішенн

я 

ситуаційн

их задач 

5 

 

9. Система оцінювання та вимоги: форма (метод) контрольного заходу та 

вимоги до оцінювання програмних результатів навчання 

Оцінювання відповідей, самостійної та індивідуальної роботи здобувача з кожної теми чи 

завдання здійснюється в діапазоні від 0 до 5 балів. Де 5 балів, це коли відповідь (робота) 



здобувачем виконана в повному обсязі, 4 бали – якщо допускаються незначні помилки, 3 

бали – якщо основний матеріал викладений, але з помилками й неточностями, 2 бали – якщо 

відтворено основний навчальний матеріал фрагментарно, бракує власних суджень та 

самостійного виконання роботи (мають ознаки академічного плагіату), 1 бал – відповідь 

(робота) здобувача фрагментарна, характеризується початковими уявленнями про предмет 

вивчення чи виконання завдання. 

 

При оцінюванні відповідей здобувачів враховується: 

- характеристики відповіді: цілісність, повнота, логічність, обґрунтованість, 

правильність, володіння спеціальною термінологією тощо; 

- якість знань: осмисленість, системність тощо; 

- рівень володіння розумовими операціями: вміння аналізувати, синтезувати, 

систематизувати, порівнювати, абстрагувати, класифікувати, узагальнювати, 

робити висновки тощо; 

- самостійність оцінних суджень; 

- виконання самостійної робота з кожної теми за методичними рекомендаціями до 

семінарських занять тощо. 

 

Оцінювання самостійної/індивідуальної роботи здійснюється за критеріями: 

- високий концептуальний рівень та повнота висвітленого питання; 

- змістовність та обізнаність здобувачем теми; 

- логічність, послідовність викладення матеріалу, доведення та аналіз вивчених 

теорій, концепцій, вчень; 

- незалежність думки; 

- академічна доброчесність у виконанні завдання; 

- вільне використовування для підготовки доступні інформаційні технології і бази 

даних; 

- рівень підготовки проєктів необхідних актів застосування права відповідно до 

правового висновку зробленого у різних правових ситуаціях тощо; 

- складність он-лайн курсу тощо. 

 

Порядок оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти в Херсонському 

державному університеті затверджено наказом від 07.09.2020 № 803-Д. (далі - Порядок). 

 Оцінювання результатів навчання протягом семестру (поточний контроль) 

здійснюється відповідно до п. 2.1. Порядку. 

Оцінювання результатів навчання після вивчення освітніх компонент/навчальних 

дисциплін (семестровий (підсумковий) контроль згідно п.2.2. Порядку. 

 

Таблиця 1 

Розподіл балів, які отримують здобувачі, за результатами опанування освітньої 

компоненти/навчальної дисципліни, формою семестрового контролю якої є екзамен 

 

№ Види навчальної діяльності (робіт) модуль 1 Сума балів 

Обов’язкові види навчальної діяльності (робіт) 



1. Відвідування лекційних занять 0 0 

2. Семінарські заняття до 55 

(включно) 
50 

 

3. Самостійна  (індивідуальна) робота здобувачів  Максимально 

5 
 

5 

4. Екзамен  40 

5. Разом балів 

 

60 100 

Вибіркові види діяльності (робіт)* 

6. - участь у наукових, науково-практичних 

конференціях, олімпіадах; 

- підготовка наукової статті, наукової роботи 

на конкурс; 

- тощо 

 max 10 

*Здобувачі можуть отримати до 10% бонусних балів за виконання індивідуальних завдань, 

підготовці презентації англомовної статті з аналізу даних, участь у конкурсах наукових робіт, 

предметних олімпіадах, конкурсах, неформальній та інформальній освіті (зокрема, COURSERA та 

ін.). за виконання завдань підвищеної складності (конкретне значення визначає викладач). 

Оцінка за екзамен відповідає рівню сформованості загальних і фахових компетентностей та 

отриманих програмних результатів навчання здобувача освіти та визначається шкалою ЄКТС та 

національною системою оцінювання (табл. 3). 

Таблиця 3 

Шкала оцінювання у ХДУ за ЄКТС  

100-бальна 

система  

оцінка  

ЕСТS 

оцінка за національною системою 

Екзамен Залік 

90-100 A Відмінно  

 

Зараховано 
82-89 B 

Добре 
74-81 C 

64-73 D 
Задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано 

з можливістю 

повторного складання 

1-34 F незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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