
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
1. Код:I, 3.6. 

2. Назва: Господарський процес. 

3. Тип: обов’язкова. 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський). 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 5,6. 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5. 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Водоп’ян Т.В., к.ю.н, доцент. 

9. Результати навчання:  
• здобуття ґрунтовних знань положень законодавства у сфері господарського процесу,  

• основних доктринальних положень господарського процесу;  

• розуміння особливостей змісту господарського-процесуальних відносин; 

• вміння аналізувати законодавство та судову практику, складати процесуальні 

документи; 

• застосовувати знання для вирішення конкретних ситуацій. 

10. Форми організації занять: лекції, семінарські заняття з використанням традиційних і 

інноваційних методів викладання. 
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Теорія держави і права», 

«Цивільний процес», «Господарське право», «Цивільне право». 

12. Зміст курсу: Поняття господарського процесуального права та господарського процесу. 

Організаційно-правові засади господарського судочинства. Досудове врегулювання господарських 

спорів. Підвідомчість і підсудність господарських справ господарським судам. Учасники 

господарського процесу. Докази в господарському процесі. Судові витрати. Процесуальні строки. 

Провадження в господарських судах. Порушення провадження у справі та підготовка матеріалів до 

розгляду в господарському процесі. Вирішення господарських спорів у суді першої інстанції. 

Перегляд судових рішень в апеляційному порядку. Перегляд судових рішень в касаційному порядку. 

Виконання рішення, ухвали, постанови господарського суду. Розгляд господарських спорів 

третейським судом. Особливості розгляду справ про банкрутство. Провадження у справах за участю 

іноземних суб’єктів господарювання. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Господарське процесуальне право: Підручник / О.П. Подцерковний ,О.О. Квасніцька, Т.В. 

Степанова та ін.; за ред.. О.П. Подцерковного, М.Ю. Картузова. – Х. : Одіссей, 2011. – 400с. 

2. Господарське процесуальне право України: Підручник / Чернедчук В.Д., Сухонос В.В., 

Нагребельний В.П., Лук’яненець д.М.; за заг. ред.. В.Д. Чернедчука. – Суми : ВТД 

«Університетська книга» 2009. – 378 с. 

3. Васильєв С.В. Господарський процес України: Підручник. - Х., Ескада, 2010. - 288 с. 

4. Беляневич В. Е. Господарський процесуальний кодекс України: (із змінами і допов. станом на 

1 серпня 2011 р.): наук.-практ. коментар / В. Е. Беляневич. – Видання третє. – К.: Юстініан, 

2011. – 1160 с.  

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
34 год. лекцій, 38 год. практичних занять, 118 год. самостійної роботи. Разом – 180 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження 

ділових та рольових ігор, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання 

мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен  тестовий в кінці 6 семестру.  

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, модульний контроль. 

Підсумковий контроль: залік в кінці 7 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, модульний контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

16. Мова викладання: українська . 

 
Завідувач кафедри  

конституційного права та галузевих дисциплін                                           І.В.Міщук к.ю.н., доцент  

 
DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: I, 3.6. 

2. Title: Economic process 

3. Type: obligatory. 

4. Higher education level: І (Bachelor’s). 
5. Year of study, when the discipline is offered: 3. 

6. Semester when the discipline is studied: 5,6. 
7. Number of established ECTS credits: 5. 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Vodop’ian T.V., Candidate of 

Legal Sciences, Associate Professor. 

9. Results of studies:  
obtaining profound knowledge of the provisions of the legislation in the field of economic process, 

• the main doctrinal positions of the economic process; 

• understanding of the features of the content of economic-procedural relations; 

• ability to analyze legislation and judicial practice, to draw up procedural documents; 

• apply knowledge to address specific situations. 

10. Forms of organizing classes: lectures, seminars using traditional and innovative teaching methods. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: «Theory of State and Law "," Civil 

Procedure "," Commercial Law "," Civil Law ". 

12. Course contents: The concept of economic procedural law and economic process. Organizational and 

legal bases of economic legal proceedings. Pre-trial settlement of commercial disputes. Subordination and 

jurisdiction of economic affairs to economic courts. Participants of the economic process. Evidence in the 

economic process. Litigation costs Procedural lines. Proceedings in commercial courts.Violation of 

proceedings and preparation of materials for consideration in the economic process. Settlement of 

commercial disputes in the court of first instance. Review of Court Judgments in Appeal. Review of court 

decisions in cassation. Execution of a decision, a ruling, a ruling of an economic court. Consideration of 

commercial disputes by an arbitral tribunal. Features of bankruptcy proceedings. Proceedings in cases 

involving foreign business entities. 

13. Recommended educational editions:  
Economic procedural law: Textbook / O.P. Podtserkovnyi, O.O. Kvasnitskayia, T.V. Stepanova and others; 

ed .. O.P. Podtserkovnogo, M.Yu. Kartuzova - Kharkiv.: Odisei, 2011. – 400p. 

Economic Procedural Law of Ukraine: Textbook / Chernedchuk V.D., Sukhonos V.V., Nagrebelny V.P., 

Lukianesnets D.M .; ed .. V.D. Chernelychuk - Sumy: VTD "University Book" 2009 - 378 pp. 

Vasiliev S.V. Ukraine's Economic Process: Textbook. - Kharkiv, Escada, 2010. - 288 p. 

Belianevych V.E. Economic Procedural Code of Ukraine: (with amendments and supplements,  August 1, 

2011): Scientific. comments / V.E. Belianevych. – 3
rd

  edition. - K.: Justinian, 2011. - 1160 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
34 hours lectures, 38 hours practical sessions, 118 hours individual work. Total – 180 hours.  

Methods: interactive lectures, elements of problem lecture, individual tasks, introduction of business and 

role games, individual and team research tasks, use of multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final test (40 points): test exam at the end of the 6th semester. 

Current control (60 points): testing, surveys, module control. 

Final control: the end of the 7th semester. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Current control (100 points): testing, surveys, module control. 

 

16 Language of teaching: Ukrainian. 

 
Head of the Department of  

constitutional law       I.V. Mishchuk Candidate of Legal Sciences, 

and branch disciplines       Associate Professor 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


