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1. Загальна інформація  

Назва дисципліни Господарське процесуальне право України  

Викладач (-і) к.ю.н., доц. Жукевич І.В.  

Контактний телефон викладача +38(050) 2037450  

E-mail викладача zhiv123@ukr.net  

Формат дисципліни Очний  

Обсяг дисципліни 6 кредитів EKTS   

Посилання на сайт дистанційного 

навчання 

http://ifagrarncol.at.ua/index/bibliotechnij_fond/0-69  

Консультації Очні консультації: згідно розкладу консультацій  

2. Анотація до курсу  

 Знання та вміння, набуті при вивченні предмету можуть бути використані при застосуванні 

господарського процесуального законодавства. Ознайомлення з порядком здійснення правосуддя у 

господарських справах дасть можливість досягти ефективних результатів при захисті прав та 

інтересів фізичних осіб, юридичних осіб, інтересів держави.  

 

3. Мета та завдання  курсу   

 Сформувати у студентів систему теоретичних знань і практичних навичок застосування норм 

процесуального права разом з нормами матеріального права при вирішенні спорів 

господарськими судами у сфері господарської юрисдикції.  

  Завдання: формування у майбутніх фахівців: знань про: основні засади господарського 

процесу, систему, склад та структуру господарських судів, їх юрисдикцію; порядок досудового 

врегулювання спорів; порядок звернення до господарських судів; склад учасників судового 

процесу, їх права та обов’язки; види судових витрат, порядок їх стягнення та розподілу між 

учасниками судового процесу; види та правила обчислення процесуальних строків; види засобів 

доказування, їх належність та допустимість, правила оцінки доказів; стадії господарського 

судочинства та порядок вирішення господарських спорів; особливості апеляційного та 

касаційного провадження, перегляду рішень та постанов господарського суду за нововиявленими 

обставинами або виключними обставинами; порядок прийняття та виконання рішень, ухвал та 

постанов господарського суду; вмінь: орієнтуватися в системі нормативно-правових актів, якими 

регламентуються відносини у сфері відправлення правосуддя у господарських справах; 

аналізувати й коментувати відповідні нормативні положення; аналізувати практику застосування 

господарського процесуального законодавства судами України, перспективи та основні напрямки 

розвитку господарського процесуального законодавства; правильно тлумачити та застосовувати 

норми господарського процесуального права; складати процесуальні документи: позовні заяви, 

апеляційні та касаційні скарги; вирішувати ситуаційні завдання, аргументувати власну точку 

зору, своє вирішення завдань; застосовувати судову практику під час вирішення конкретних 

ситуаційних завдань. 

 

4. Результати навчання (компетентності)  

 Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів 

компетентностей, передбачених стандартом вищої освіти України зі спеціальності 081 “Право”:   

загальних (проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел, вільно 

використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології і бази даних),  

фахових (демонструвати необхідні знання та розуміння суті та змісту основних правових 

інститутів господарського процесуального права України, застосовувати набуті знання у різних 

правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові 

висновки, самостійно підготувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до 

правового висновку зробленого у різних правових ситуаціях, надавати консультації щодо 

можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у  різних правових ситуаціях). 

Результати навчання дисципліни деталізують такі програмні результати навчання, 

передбачені стандартом вищої освіти України зі спеціальності 081 “Право”:  

 



демонструвати знання і розуміння щодо визначення основних сучасних правових доктрин, 

цінностей та принципів функціонування національної правової системи; пояснювати природу та 

зміст основних правових інститутів та процедур націоналного права; демонструвати необхідні 

знання та розуміння суті та змісту основних правових іститутів та норм фундаментальних 

галузей права. 

5. Організація навчання курсу  

Обсяг курсу 180  год.  

Вид заняття Загальна кількість годин  

лекції 68 год.  

семінарські заняття / практичні / лабораторні 52 год.  

самостійна робота 60 год.  

Ознаки курсу  

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 
Нормативний / 

вибірковий 
 

ІІІ, ІV 081 “ Право” ІІ нормативна  

Тематика курсу  

Тема, план Форма 

заняття 

Літера

тура 

Завдання, год Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 
 

І семестр       

Тема 1. ІСТОРИКО-ПРАВОВІ Й 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ 

ГОСПОДАРСЬКОГО СУДОЧИНСТВА. 
Історія торговельної та господарської 

юрисдикції як передумова сучасної 

спеціалізації господарських судів. Система 

господарських судів України та 

зарубіжних країн. Організація діяльності 

господарських судів щодо відправлення 

правосуддя 

Самостійн

а робота 

[1,2,3,

4,5] 

 

 

 

 

 

 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал,  

підготуватися 

до 

семінарського 

заняття 

5 балів До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

 

 

Тема 2. ГОСПОДАРСЬКЕ 

ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО: ПОНЯТТЯ, 

ПРЕДМЕТ І МЕТОД, СИСТЕМА.  
Поняття господарського процесуального 

права. Предмет і метод господарського 

процесуального права. Система 

господарського процесуального права. 

Джерела господарського процесуального 

права. Загальне поняття принципів права. 

Зміст принципів господарського 

процесуального права. 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[1,2,3,

4,5] 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал,  

підготуватися 

до 

семінарського 

заняття 

5 балів До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

 

  Тема 3. ПРИНЦИПИ  

ГОСПОДАРСЬКОГО 

ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА. Загальне 

поняття принципів права. Зміст принципів 

господарського процесуального права.  

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[1,2,3,

4,5] 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал,  

підготуватися 

до 

семінарського 

заняття 

5 балів До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

 

Тема 4. ЮРИСДИКЦІЯ 

ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ. Поняття та 

види господарської юрисдикції. 

Предметна та суб’єктна юрисдикція 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[1,2] 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал,  

підготуватися 

5 балів До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

 



господарських судів. Інстанційна 

юрисдикція.  Територіальна юрисдикція 

(підсудність). 

 

до 

семінарського 

заняття 

Тема 5. СКЛАД ГОСПОДАРСЬКОГО 

СУДУ. ВІДВОДИ. УЧАСНИКИ СУДОВОГО 

ПРОЦЕСУ .Визначення складу 

господарського суду. Відводи. 

Склад учасників справи. Процесуальна 

права та обов’язки учасників справи. 

Зловживання процесуальними правами. 

Сторони як учасники судового процесу, 

їхні спеціальні права та обов’язки. Треті 

особи як судового процесу. Представники 

сторін і третіх осіб як учасники судового 

процесу. Прокурор як учасник судового 

процесу. Експерт як учасник судового 

процесу. Експерт з питань права як 

учасник судового процесу.  Перекладач як 

учасник судового процесу. Посадові особи 

й інші працівники підприємств, установ, 

організацій, державних та інших органів 

як учасники судового процесу. 

 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[1,2] 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал,  

підготуватися 

до 

семінарського 

заняття 

5 балів До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

 

Тема 6. ДОКАЗИ ТА ДОКАЗУВАННЯ. 
Основні положення про докази. Показання 

свідків. Письмові докази. Речові докази. 

Електронні докази. Висновок експерта. 

Висновок експерта у галузі права. 

 Забезпечення доказів 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[1,2] 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал,  

підготуватися 

до 

семінарського 

заняття 

5 балів До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

 

Тема 7. ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ.   
Основні положення про процесуальні 

строки. Поновлення пропущених 

процесуальних строків. 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[1,2] 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал,  

підготуватися 

до 

семінарського 

заняття 

5 балів До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

 

Тема 8. СУДОВІ ВИКЛИКИ ТА 

ПОВІДОМЛЕННЯ. 
Повідомлення і виклики господарського 

суду учасникам справи. Офіційне 

оприлюднення оголошень у справах 

певних категорій. 

 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[1,2] 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал,  

підготуватися 

до 

семінарського 

заняття 

5 балів До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

 

Тема 9. СУДОВІ ВИТРАТИ.  
Поняття та види судових витрат. 

Судовий збір. Витрати, пов’язані із 

розглядом справи. Розподіл судових 

витрат у господарському судочинстві. 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[1,2] 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал,  

підготуватися 

до 

семінарського 

5 балів До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

 



заняття, 

пройти 

тестування до 

попередніх 

тем 

Тема 10. ЗАХОДИ 

ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ.  
Правові підстави застосування заходів 

процесуального примусу. 

Види заходів процесуального примусу. 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[1,2] 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал,  

підготуватися 

до 

семінарського 

заняття, 

пройти 

тестування до 

попередніх 

тем 

5 балів До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

 

Тема 11. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ. 
 Правові підстави та порядок 

забезпечення позову. Вимоги до порядку 

подання заяви про забезпечення позову. 

Правова природа заходів зустрічного 

забезпечення позову. 

 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[1,2] 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал,  

підготуватися 

до 

семінарського 

заняття, 

пройти 

тестування до 

попередніх 

тем 

5 балів До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

 

Тема 12. ПИСЬМОВІ ЗАЯВИ 

УЧАСНИКІВ СПРАВИ. 
Заяви по суті справи. Форма та зміст 

позовної заяви. Заяви з процесуальних 

питань. 

 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[1,2] 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал,  

підготуватися 

до 

семінарського 

заняття 

5 балів До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

 

Тема 13. ВІДКРИТТЯ 

ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ  
Процесуальний порядок пред'явлення 

позову. Підстави відкриття провадження у 

справі.  

Залишення позовної заяви без руху. 

Повернення позовної заяви. Відмова у 

відкритті провадження у справі. 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[1,2] 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал,  

підготуватися 

до 

семінарського 

заняття 

5 балів До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

 

Тема 14. ПІДГОТОВЧЕ 

ПРОВАДЖЕННЯ.  
Основі засади підготовчого провадження у 

господарській справі. Судові рішення у 

підготовчому провадженні.  

 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[1,2] 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал,  

підготуватися 

до 

семінарського 

заняття 

5 балів До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

 

Тема 15. ВРЕГУЛЮВАННЯ 

ГОСПОДАРСЬКОГО СПОРУ ЗА 

УЧАСТЮ СУДДІ.  

Лекція,  

семінар-

ське 

[1,2] 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал,  

5 балів До 

наступного 

заняття за 

 



Правові підстави врегулювання спору за 

участю судді. 

Припинення  врегулювання спору за 

участю судді. 

заняття підготуватися 

до 

семінарського 

заняття 

розкладом 

Тема 16. ВІДМОВА ПОЗИВАЧА ВІД 

ПОЗОВУ. МИРОВА УГОДА. 
Відмова  позивача від позову та визнання 

позову відповідачем. Мирова угода. 

 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[1,2] 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал,  

підготуватися 

до 

семінарського 

заняття 

5 балів До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

 

Тема 17. РОЗГЛЯД 

ГОСПОДАРСЬКОЇ СПРАВИ –  
практичне заняття № 8. 
Сутність та значення розгляду  справи по 

суті. Завдання та строки розгляду справи 

по суті. 

Відкриття розгляду справи по суті.  

З'ясування обставин справи та 

дослідження доказів. Судові дебати та 

ухвалення рішення.  

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[1,2] 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал,  

підготуватися 

до 

семінарського 

заняття 

5 балів До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

 

Тема 18. ФІКСУВАННЯ СУДОВОГО 

ПРОЦЕСУ.  
Порядок фіксування судового засідання 

технічними засобами. 

Правові засади фіксування судового 

засідання. 

 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[1,2] 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал,  

підготуватися 

до 

семінарського 

заняття 

5 балів До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

 

Тема 19. ЗАЛИШЕННЯ ПОЗОВУ 

БЕЗ РОЗГЛЯДУ. ЗУПИНЕННЯ І 

ЗАКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У 

СПРАВІ  
Залишення позову без розгляду.  

Зупинення провадження у справі. 

Закриття провадження у справі. 

 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[1,2] 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал,  

підготуватися 

до 

семінарського 

заняття 

5 балів До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

 

Тема 20. СУДОВІ РІШЕННЯ Види 

судових рішень. Рішення суду. Ухвала 

суду. Постанова суду. Судовий наказ. 

Окрема ухвала суду. 

 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[1,2] 

 

Підготовка 

до 

контрольної 

роботи  

10 

балів 

Підготовка 

до 

підсумково

го заняття 

 До 

підсумково

го заняття 

ІІ семестр       

Тема 21. НАКАЗНЕ ПРОВАДЖЕННЯ.  
Вимоги за якими може бути виданий 

судовий наказ.  Порядок розгляду справ 

про видачу судового наказу. Зміст судового 

наказу.  Скасування судового наказу. 

Набрання судовим наказом законної сили 

та видача його стягувачеві. 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[1,2] 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал,  

підготуватися 

до 

семінарського 

заняття 

5 балів До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

 

Тема 22. СПРОЩЕНЕ ПОЗОВНЕ 

ПРОВАДЖЕННЯ  
Справи, що розглядаються в порядку 

Лекція,  

семінар-

ське 

[1,2] 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал,  

5 балів До 

наступного 

заняття за 

 



спрощеного позовного провадження. 

Особливості подання заяв та розгляду 

справи у порядку спрощеного позовного 

провадження. 

 

заняття підготуватися 

до 

семінарського 

заняття 

розкладом 

 Тема 23. ОСОБЛИВОСТІ 

ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО 

БАНКРУТСТВО  
Сутність провадження у справах про 

банкрутство.  Підстави провадження у 

справі про банкрутство. Учасники 

провадження у справах про банкрутство. 

Стадії провадження у справах про 

банкрутство. Порядок подання заяви та 

порушення справи про банкрутство. Інші 

стадії провадження у справі про 

банкрутство. 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[1,3] 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал,  

підготуватися 

до 

семінарського 

заняття 

5 балів До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

 

Тема 24. АПЕЛЯЦІЙНЕ 

ПРОВАДЖЕННЯ. 
Сутність апеляційного оскарження.  

Апеляційна скарга. 

Відкриття апеляційного провадження. 

Апеляційний розгляд. Повноваження суду 

апеляційної інстанції. 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[1,2] 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал,  

підготуватися 

до 

семінарського 

заняття 

5 балів До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

 

Тема 25. КАСАЦІЙНЕ 

ПРОВАДЖЕННЯ. 
Сутність касаційного оскарження. 

Касаційна скарга. Відкриття касаційного 

провадження. Касаційний розгляд. 

Повноваження суду касаційної інстанції. 

 

Лекція,  

практичне 

заняття 

[1,2] 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал,  

підготуватися 

до 

практичного 

заняття, 

пройти 

тестування до 

попередніх 

тем 

5 балів До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

 

Тема 26. ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ 

ЗА НОВОВИЯВЛЕНИМИ АБО 

ВИКЛЮЧНИМИ ОБСТАВИНАМИ. 
Поняття та значення перегляду судових 

актів за нововиявленими або виключними 

обставинами. Підстави перегляду судових 

рішень за нововиявленими або 

виключними обставинами. 

Порядок перегляду судових рішень за 

нововиявленими  або виключними 

обставинами. 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[1,2] 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал,  

підготуватися 

до 

семінарського 

заняття 

5 балів До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

 

Тема 27. ВИКОНАННЯ СУДОВИХ 

РІШЕНЬ У ГОСПОДАРСЬКИХ СПРАВАХ 
Загальнообов’язковість  судових рішень. 

Застосування тимчасового обмеження 

фізичної особи-боржника у праві виїзду за 

межі України. 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[1,2] 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал,  

підготуватися 

до 

семінарського 

5 балів До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

 



заняття 

Тема 28. СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА 

ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ. 
Порядок звернення сторони 

виконавчого провадження із скаргою до 

суду. Строки для звернення із скаргою та 

виконання ухвали суду. 

 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[1,2] 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал,  

підготуватися 

до 

семінарського 

заняття 

5 балів До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

 

Тема 29. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ 

ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ ТА ПРО ВИДАЧУ 

НАКАЗІВ НА ПРИМУСОВЕ 

ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ТРЕТЕЙСЬКИХ 

СУДІВ.  
Оскарження рішення третейського суду.  

Судовий розгляд справи про оскарження 

рішення третейського суду. Видача наказу 

на примусове виконання рішення 

третейського суду.   

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[1,2] 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал,  

підготуватися 

до 

семінарського 

заняття 

5 балів До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

 

Тема 30. ВІДНОВЛЕННЯ 

ГОСПОДАРСЬКИМ СУДОМ 

ВТРАЧЕНОГО СУДОВОГО 

ПРОВАДЖЕННЯ.  
Підстави відновлення втраченого судового 

провадження у господарській справі. 

Розгляд судом заяви про відновлення 

втраченого судового провадження. 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[1,2] 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал,  

підготуватися 

до 

семінарського 

заняття 

5 балів До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

 

Тема 31. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ 

ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ  
Процесуальний порядок проваджень за 

участю іноземних осіб.  Виконання 

судових доручень дипломатичними 

установами.  

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[1,2] 

 

Підготовка до 

контрольної 

роботи 

10 

балів 

Підготовка до 

підсумкового 

заняття 

 

6. Система оцінювання курсу  

Загальна система оцінювання курсу 100 бальна за семестр – як середньо 

арифметичне 100 балів протягом семестру та  100 балів 

за екзамен 

“Відмінно” – студент демонструє повні і глибокі 

знання навчального матеріалу, достовірний рівень 

розвитку умінь та навичок, правильне й обґрунтоване 

формулювання практичних висновків, наводить повний 

обґрунтований розв’язок прикладів та задач, аналізує 

причинно-наслідкові зв’язки;вільно володіє науковими 

термінами; 

“Добре” – студент демонструє повні знання 

навчального матеріалу, але допускає незначні пропуски 

фактичного матеріалу, вміє застосувати його до 

розв’язання конкретних прикладів та задач, у деяких 

випадках нечітко формулює загалом правильні  

відповіді, допускає окремі несуттєві помилки та 

неточності розв’язках;  

“Задовільно” – студент володіє більшою 

частиною фактичного матеріалу, але викладає його не 

досить послідовно і логічно, допускає істотні пропуски 

 



у відповіді, не завжди вміє правильно застосувати 

набуті знання до розв’язання конкретних прикладів та 

задач, нечітко, а інколи й невірно формулює основні 

твердження та причинно-наслідкові зв’язки;  

“Незадовільно” – студент не володіє достатнім 

рівнем необхідних знань, умінь, навичок, науковими 

термінами. 

Вимоги до письмової роботи Відповідно до навчального плану, студент 

виконує одну контрольну роботу, яка є допуском до 

складання іспиту. Головна мета її – перевірка 

самостійної роботи студентів в процесі навчання, 

виявлення ступеня засвоєння ними теоретичних 

положень курсу.  При розв’язанні задач студент має 

детально вказувати, яким саме був хід його роздумів, 

якими формулами він користувався. 

 

Семінарське, практичне  заняття Семінарське, практичне заняття проводиться з метою 

формування у студентів умінь і навичок з предмету, 

вирішення сформульованих  завдань, їх перевірка та 

оцінювання. За метою і структурою  семінарські, 

практичні заняття є ланцюжком, який пов'язує 

теоретичне навчання і навчальну практику з 

дисципліни, а також передбачає попередній контроль 

знань студентів. Оцінка за семінарське,  практичне 

заняття враховується при виставленні підсумкової 

оцінки з дисципліни 

 

Умови допуску до підсумкового контролю За І семестр 
– оцінка за відповіді на всі основні та 

додаткові запитання під час аудиторних занять (80 

балів); 

– оцінка за контрольну роботу (10 балів); 

– оцінка за самостійну роботу (10 балів). 

За ІІ семестр 
– оцінка за відповіді на всі основні та 

додаткові запитання під час аудиторних занять (80 

балів); 

– оцінка за контрольну роботу (10 балів); 

– оцінка за самостійну роботу (10 балів). 

 

7. Політика курсу  

- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю 

результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з 

урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації». 

Засвоєння пропущеної теми лекції з поважної причини перевіряється під час складання 

підсумкового контролю. Пропуск лекції з неповажної причини відпрацьовується студентом 

(співбесіда, конспект лекції).  

Пропущені практичні, семінарські та лабораторні заняття, незалежно від причини 

пропуску, студент відпрацьовує згідно з графіком консультацій. Поточні ,,2”, отримані студентом 

під час засвоєння відповідної теми на практичному, семінарському та лабораторному занятті 

перескладаються викладачеві, який веде заняття до складання підсумкового контролю з 

 



обов'язковою відміткою у журналі обліку роботи академічних груп. 

8. Рекомендована література  

1. Господарський процес: підручник. / Світличний О. П. – Вид. 2, перероб. і доп. – К.: НУБіП 

України, 2018. – 342 с. 

2. Господарський процесуальний кодекс України. Закон України  № 1798-XIIвід  6 листопада 

1991 року в редакції № 2147-VIII від 03.10.2017р. https://zakon.rada.gov.ua /laws/show/1798-12 

(дата звернення: 13.01.2020). 

3. Кодекс України з процедур банкрутства. Проект Закону від 18.10.2018 року. 

http://w1.c1.rada.gov. ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63518 (дата звернення: 13.01.2020). 

4. Господарське процесуальне право: Підручник / О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, Т.В. 

Степанова та ін.; за ред. О.П. Подцерковного, М.Ю. Картузова. – Х.: Одіссей, 2012. – 400 с.  

5. Господарське процесуальне право: Підручник / За ред. О.І. Харитонової – К.: Істина, 2009. – 

360 с.  

 

 

 

 

Викладач ________________ Жукевич І.В. 
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