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Освітня програма Право 
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Рік навчання, 
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Курсова робота: ні 

Форма навчання денна/заочна 

Форма 

підсумкового 

контролю 

екзамен 

Мова викладання українська 
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ПРОФАЙЛ ЛЕКТОРА 
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ORCID - 

Як комунікувати o.v.podvirna@nuwm.edu.ua 

тел. 0977486245 

Актуальні оголошення на сторінці дисципліни в 

системі MOODLE 

 

ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація навчальної 

дисципліни, 

в т.ч. мета та цілі 

     Програму нормативної навчальної дисципліни 

«Господарський процес» складено відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки 

бакалавра спеціальності 081 «Право». 

    Навчальна дисципліна “Господарський процес” 

призначена для вивчення студентами основ 

http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/
mailto:o.v.podvirna@nuwm.edu.ua
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здійснення правосуддя в господарських справах та 

особливостей процесуальної діяльності учасників 

господарського судочинства. 

    Мета дисципліни – опанування студентами 

основних положень господарського та особливостей 

господарських процесуальних відносин з урахуванням 

специфіки правового забезпечення; системне 

опрацювання студентами нормативно-правовогого 

забезпечення щодо здійснення правосуддя в 

господарських справах. 

     Цілі навчальної дисципліни визначаються її 

специфічним значенням у процесі підготовки 

майбутніх юристів. актуальних проблем 

господарського процесу; 

-  вивчення особливостей правового регулювання 

господарських процесуальних відносин; 

- характеристика найважливіших правових 

категорій господарського процесуального 

законодавства, в тому числі дослідження основних 

тенденцій його розвитку та застосування; 

- висвітлення юридичних, в тому числі і колізійних, 

питань, які виникають під час судового розгляду 

господарських спорів; 

-  набуття практичних навичок щодо складання 

господарсько-процесуальних документів; 

-  підготовка до практичної діяльності 

висококваліфікованих спеціалістів в сфері 

господарського судочинства; 

- визначення напрямів удосконалення положень 

господарського та господарського процесуального 

законодавства. 

Посилання на 

розміщення  

навчальної 

дисципліни  на 

навчальній 

платформі Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=404 

Компетентності ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями. 

ЗК8.Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК9.Здатність працювати в команді.   

СК2.Знання і розуміння ретроспективи формування 

правових та державних інститутів. 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=404
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СК11.Здатність визначати належні та прийнятні 

для юридичного аналізу факти. 

СК12.Здатність аналізувати правові проблеми, 

формувати та обґрунтовувати правові позиції. 

СК13.Здатність до критичного та системного 

аналізу правових явищ і застосування набутих знань у 

професійній діяльності. 

СК14.Здатність до консультування з правових 

питань, зокрема можливих способів захисту прав та 

інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної 

етики, належного дотримання норм щодо 

нерозголошення персональних даних та 

конфіденційної інформації. 

СК15. Здатність до самостійної підготовки актів 

правозастосування. 

СК16. Здатність о логічного та критичного і 

системного аналізу документів, розуміння їх 

характеру і значення. 

Програмні 

результати навчання 

РН1. Визначати переконливість аргументів у процесі 

оцінки заздалегідь невідомих умов та обставин. 

РН2.Здійснювати аналіз суспільних процесів у 

контексті аналізованої проблеми і демонструвати 

власне бачення шляхів її розв’язання. 

РН3.Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів 

з різних джерел. 

РН4.Формулювати власні обґрунтовані судження на 

основі аналізу відомої проблеми. 

РН5.Давати короткий висновок щодо окремих 

фактичних обставин (даних) з достатньою 

обґрунтованістю. 

РН6.Оцінювати недоліки і переваги аргументів, 

аналізуючи відому проблему. 

Дослідницькі навички 

РН7.Складати та узгоджувати план власного 

дослідження і самостійно збирати матеріали за 

визначеними джерелами. 

Комунікація 

РН8. Використання різноманітних інформаційних 

джерел для повного та всебічного встановлення 

певних обставин. 

РН9.Самостійно визначати ті обставини,  у 

з’ясуванні яких потрібна допомога, і діяти відповідно 

до отриманих рекомендацій.  

РН11. Володіти базовими навичками риторики. 

РН12. Доносити до респондента матеріал з певної 
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проблематики доступно і зрозуміло. 

РН14.Належно використовувати статистичну 

інформацію, отриману з першоджерел та вторинних 

джерел для своєї професійної діяльності. 

РН17. Працювати в групі, формуючи власний внесок у 

виконання завдань групи. 

РН19. Демонструвати необхідні знання та розуміння 

сутності та змісту основних правових інститутів і 

норм фундаментальних галузей права. 

РН21. Застосовувати набуті знання у різних правових 

ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і 

формувати обгрунтовані правові висновки. 

РН22. Готувати проекти необхідних актів 

застосування права відповідно до правового висновку 

зробленого у різних правових ситуаціях. 

РН23. Надання консультації щодо можливих способів 

захисту прав та законних інтересів клієнтів у різних 

правових ситуаціях. 

Перелік соціальних, 

«м’яких» навичок 

(soft skills) 

        Вміння працювати в команді. Загальнокультурна 

грамотність. Здатність до навчання. Здатність 

логічно обґрунтовувати позицію. 

Структура 

навчальної 

дисципліни 

Зазначено нижче в таблиці. 

Методи оцінювання 

та структура оцінки 

       Основними критеріями, що характеризують 

рівень компетентності студента при оцінюванні 

результатів поточного контролю з навчальної 

дисципліни «Господарський процес» є: повнота і 

вчасність виконання всіх видів навчальної роботи, 

передбачених програмою навчальної дисципліни; 

глибина і характер знань навчального матеріалу за 

змістом навчальної дисципліни, що міститься в 

основних та додаткових рекомендованих 

літературних джерелах; вміння аналізувати явища, 

що вивчаються у їх взаємозв’язку і розвитку; 

характер відповідей на поставленні питання 

(чіткість, логічність, лаконічність, послідовність 

тощо); вміння застосовувати теоретичні 

положення під час розв’язання практичних занять; 

вміння аналізувати достовірність одержаних 

результатів.  

      Для досягнення цілей та завдань курсу студентам 

потрібно вчасно виконати завдання, вчасно здати 

модульні контролі знань. 
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      Викладач проводить оцінювання індивідуальних 

завдань студентів шляхом опитування та 

проведення самостійних робіт та інших контролів. 

Також, студент під наглядом викладача самостійно 

оцінює свою роботу. 

      За вчасне та якісне складання та оформлення 

документів, студент отримує такі обовязкові бали: 

60 балів – успішне виконання практичних занять. 

20 балів – модуль 1; 

20 балів – модуль 2. 

Дисципліна закінчується екзаменом, тому 
результати складання модульних контролів 
можуть зараховуватись  як підсумковий 
контроль  

Усього 100 балів. 

Студенти можуть отримати додаткові бали за: 

виконання рефератів, есе дослідницького характеру 

за темою курсу. Тему дослідницької роботи 

студенти можуть вибрати самостійно за 

погодженням із викладачем. Додаткові бали 

студентам також можуть бути зараховані за 

конкретні пропозиції з удосконалення змісту 

навчальної дисципліни.  

Модульний контроль проходитиме у формі 

тестування. У тесті використовуються запитання 

трьох рівнів різної складності. 

        Лінк на нормативні документи, що 

регламентують проведення поточного та 

підсумкового контролів знань студентів, 

можливість їм подання апеляції: 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-

tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti 

Місце навчальної 

дисципліни в 

освітній траєкторії 

здобувача вищої 

освіти 

    Вивченню цієї дисципліни передує Цивільне право, 

Господарське право. Методика складання 

процесуальних документів.  

Для вивчення даного курсу студентам необхідні 

знання з таких дисциплін – «Господарське право», 

«Методика складання процесуальних документів». 

Поєднання навчання 

та досліджень 

   Студенти мають можливість додатково 
отримати бали за виконання індивідуальних завдань 
дослідницького характеру, а також можуть бути 
долучені до написання та опублікування наукових 
статей з тематики курсу. 

Інформаційні 

ресурси 

1. Коваленко Т.С. Господарське процесуальне 

право України: навч. посіб. Т.С. Коваленко, С.В. 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
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Єськов. Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 

2013. 229 с. 

2. Ніколенко Л.М. Господарське процесуальне 

право: підруч. для студ. вищ. навч. закл. .М. Ніколенко.  

О.: Фенікс, 2011.  508 с. 

3. Господарський процес : навч. посіб. С. Л. 

Дембіцька, Н. М. Зільник ; Нац. ун-т; Львів. Вид-во 

Львів. політехніки, 2018. - 267 с. 
4. Господарське процесуальне право (у схемах і 

таблицях) : навч. посіб.  [Н. В. Никитченко та ін.] ; за 
ред. Н. В. Никитченко ; Держ. фіск. служба України, 
Ун-т держ. фіск. служби України. - Чернігів : Десна 
Поліграф, 2019. - 439 с. 

5. 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 

6. Господарський процес: підручник.. Світличний 
О. П.  Вид. 2, перероб. і доп.  К.: НУБіП України, 2018.  
342 с 

7. Закон України «Про третейські суди». URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1701-15 

8. Закон України «Про судовий збір»  URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3674-17 

9. Закон України «Про судоустрій і статус 
суддів», URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2453-
17 

10. Електронні наукові видання НБУ 
ім.В.І.Вернадського URL http://www.nbuv.gov.ua/e-
journals/ 

11. Наукова бібліотека НУВГП  URL: edu.ua / 
naukova-biblioteka 

12. Суд Європейських співтовариств URL: 
http://curia.europa.eu.  

13. Судова влада України (офіційний веб-портал): 
http://www.court.gov.ua. 

14. Верховна Рада України URL: http://rada.gov.ua.  
15. Верховний суд України URL: 

http://www.scourt.gov.ua. 
16. Європейський суд з прав людини URL: 

http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home.  
17. Єдиний державний реєстр судових рішень URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua. 
18. Кабінет Міністрів України URL: 

http://www.kmu.gov.ua 

ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 

Дедлайни та 

перескладання 

     Ліквідація академічної заборгованості 
здійснюється згідно «Порядоку ліквідації академічних 
заборгованостей у НУВГП», 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2453-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2453-17
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http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього документу і 
реалізується право студента на повторне вивчення 
дисципліни чи повторне навчання на курсі. 
     Перездача модульних контролів  здійснюється 
згідно http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-
nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti. 
     Оголошення стосовно дедлайнів здачі та перездачі 
оприлюднюються на сторінці MOODLE 
https://exam.nuwm.edu.ua/ 

Правила академічної 

доброчесності 

Здобувач вищої освіти виконуючи різні види роботи 

повинен дотримуватись академічної доброчесності.  

Стаття 42. Закон України «Про освіту». URL:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 

Стаття 1. Закон України «Про вищу освіту». 

URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 

Кодекс честі студентів НУВГ. URL: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4917/ 

Кодекс честі наукових, науково-педагогічних, 

педагогічних працівників Національного університету 

водного господарства та природокористування URL: 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/zapobighannja-

korupciji/dijaljnistj 

Положення про організацію освітнього процесу 

в Національному університеті водного господарства 

та природокористування. URL: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4088/ 

Положення про виявлення та запобігання 

академічного плагіату в Національному університеті 

водного господарства та природокористування (нова 

редакція). URL:  http://ep3.nuwm.edu.ua/10325/ 

Вимоги до 

відвідування 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом. За 

об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

працевлаштування, міжнародне стажування та ін.) 

навчання може відбуватись в on line формі, через 

корпоративну пошту та/або навчальну платформу 

Moodle за погодженням із керівником курсу. 

     Роботи, які здаються із порушенням термінів 

без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку 

(75% від можливої максимальної кількості балів за 

вид діяльності балів). Перескладання модулів 

відбувається із дозволу деканату за наявності 

поважних причин (наприклад, лікарняний). 

Неформальна та 

інформальна освіта 

      Студенти мають право на перезарахування 

результатів навчання набутих у неформальній та 

інформальній освіті згідно відповідного положення 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
https://exam.nuwm.edu.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
http://ep3.nuwm.edu.ua/4917/
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/zapobighannja-korupciji/dijaljnistj
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/zapobighannja-korupciji/dijaljnistj
http://ep3.nuwm.edu.ua/4088/
http://ep3.nuwm.edu.ua/10325/
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http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. 

           Також студенти можуть самостійно на 

платформах Prometheus, Coursera, edEx, edEra, 

FutureLearn та інших опановувати матеріал для 

перезарахування результатів навчання. При цьому 

важливо, щоб знання та навички, що формуються під 

час проходження певного онлайн-курсу чи його 

частин, мали зв'язок з очікуваними навчальними 

результатами даної дисципліни/освітньої програми 

та перевірялись в підсумковому оцінюванні. 

ДОДАТКОВО 

Правила отримання 

зворотної 

інформації про 

дисципліну* 

     Щосеместрово студенти заохочуються пройти  
онлайн опитування стосовно якості викладання та 
навчання викладачем даного курсу та стосовно 
якості освітнього процесу в НУВГП. 
     За результатами анкетування студентів 
викладачі можуть покращити якість навчання та 
викладання за даною та іншими дисциплінами. 
     Результати опитування студентам надсилають 
обов’язково. 
     Порядок опитування, зміст анкет та результати 
анкетування здобувачів минулих років та семестрів 
завантажені на сторінці «ЯКІСТЬ ОСВІТИ»:  
http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja 
http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja 
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja 

Оновлення*      За ініціативою викладача зміст даного курсу 
оновлюється щорічно, враховуючи зміни у 
законодавстві України, наукових досягнень у даній 
сфері. 
    Студенти також можуть долучатись до 
оновлення дисципліни шляхом подання пропозицій 
викладачу стосовно новітніх змін. За таку ініціативу 
студенти можуть отримати додаткові бали. 

Навчання осіб з 

інвалідністю 

Документи та довідково-інформаційні матеріали 

стосовно організації навчального процесу для осіб з 

інвалідністю доступно за посиланням  

http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju 

      У випадку навчання таких категорій здобувачів 

освітній процес даного курсу враховуватиме, за 

можливістю, усі особливі  потреби здобувача.  

      Викладач та інші здобувачі даної освітньої 

програми максимально сприятимуть організації 

навчання для осіб з інвалідністю та особливими 

освітніми потребами. 

Практики, 

представники 

бізнесу,  фахівці, 

      До викладання курсу залучаються діючі адвокати, 

представники правоохоронних та судових органів.       

 

http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita
http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju
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залучені до 

викладання 

Інтернаціоналізація Електронні бібліотеки: http://lib.nuwm.edu.ua/index. 

php/korisni-posilannya/elektronni-biblioteki 

Як знайти статтю у Scopus: 

http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/5

06-v-dopomohu-avtoram 

База періодичних видань:https://www.scimagoir.com/ 

Електронний каталог: http://nuwm.edu.ua/MySql/ 

Можливості доступу до електронних ресурсів та 

сервісів: 

http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/

516-mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv 

 

 
*  пункти, які обов’язково потрібно заповнити 

 

РЕКОМЕНДОВАНА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Лекцій 30 год./2 год. Прак./лабор./сем. 22 год./12 год. Самостійна робота 98 

год./36 год. 

 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН1 

Визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих умов та 

обставин. 
Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

За фабулою справи і наявністю доказів проаналізувати можливі 

шляхи вирішення спору.  

Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, тренінги, обговорення, моделювання 

професійного середовища 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, зал судових засідань, 

програмне забезпечення 

За поточну (практичну) 

складову оцінювання – 4 балів 

 

 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН2 

Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми і 

демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання  
 

Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

На вибір студенти обрати сферу господарювання і провести 

аналіз типових порушень норм законодавства при здійсненні 

такої діяльності; як висновок – запропонувати шляхи 

попередження правопорушення.  

Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, тренінги, обговорення, моделювання 

професійного середовища 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, зал судових засідань, 

програмне забезпечення 

 

За поточну (практичну) 

складову оцінювання – 4 балів 

 

 

 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН3 

Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел 
 

http://lib.nuwm.edu.ua/index.%20php/korisni-posilannya/elektronni-biblioteki
http://lib.nuwm.edu.ua/index.%20php/korisni-posilannya/elektronni-biblioteki
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-dopomohu-avtoram
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-dopomohu-avtoram
https://www.scimagoir.com/
http://nuwm.edu.ua/MySql/
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv
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Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Підготувати доповідь на одну із тем на вибір. Презентувати і 

проаналізувати наукову статтю, дотичну до обраної теми. 

Методи та технології навчання Проблемна лекція, пошукова лабораторна робота, дослідницька 

робота, рольові та ділові ігри, навчальні ігри, робота в малих 

групах. 

Засоби навчання Графічні засоби, технічні засоби, комп’ютери, комп’ютерні 

системи та мережі, бібліотечні фонди. 

 

За поточну (практичну) 

складову оцінювання - 4 балів 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН4 

Формулювати власні обгрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми 
 

Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

За умовами ситуативної задачі проаналізувати можливі шляхи 

захисту для вирішення спору на користь позивача. 

Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, тренінги, обговорення, моделювання 

професійного середовища 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, зал судових засідань, 

програмне забезпечення 

 

За поточну (практичну) 

складову оцінювання - 4 балів 

 

 

 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН5 

Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з 

достатньою обгрунтованістю 
 

Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Проаналізувати доказову базу із запропонованих фабул справи 

(одна на вибір), що є в наявності і як вона ( доказова база ) 

вплине на вирішення спору.  

Методи та технології навчання Тренінги, обговорення, рольові ігри, ситуаційні дослідження, 

розв’язок ситуативних задач та тестових завдань. 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, Інформаційно-

комунікаційні системи, роздаткові друковані матеріали. 

 

За поточну (практичну) 

складову оцінювання - 4 балів 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН6 

Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему 
 

Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Проаналізувати доказову базу із запропонованих фабул справи 

(одна на вибір), що є в наявності і як вона вплине на вирішення 

спору. 

Методи та технології навчання Тренінги, обговорення, рольові ігри, ситуаційні дослідження, 

розв’язок ситуативних задач та тестових завдань. 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, Інформаційно-

комунікаційні системи, роздаткові друковані матеріали. 

 

За поточну (практичну) 

складову оцінювання - 4  балів 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН7 

Складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати 

матеріали за визначеними джерелами 
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Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

За обраною темою на вільний вибір студента, скласти план 

наукової праці і підготувати наукову публікацію . 

Методи та технології навчання Рольові та ділові ігри, навчальні ігри, робота в команді, проектна 

технологія, аналіз конкретних ситуацій 

Засоби навчання Графічні засоби, технічні засоби, комп’ютери, комп’ютерні 

системи та мережі, бібліотечні фонди. 

 

За поточну (практичну) 

складову оцінювання - 4 балів 

 

 

 

 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН8 

Використання різноманітних інформаційних джерел для повного та всебічного 

встановлення певних обставин  
Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

За вказівкою викладача ( перелік документів) скласти проект 

процесуальних документів. 

Методи та технології навчання Навчальні ігри, робота в команді, проектна технологія, аналіз 

конкретних ситуацій 

Засоби навчання Графічні засоби, технічні засоби, комп’ютери, комп’ютерні 

системи та мережі, бібліотечні фонди. 

 

За поточну (практичну) 

складову оцінювання - 4 балів 

 

 

 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН9 

Самостійно визначати ті обставини,  у з’ясуванні яких потрібна допомога, і діяти 

відповідно до отриманих рекомендацій.  
Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Проаналізувати правовий спір, що виник (за фобулою справи) і 

визначити необхідність проведення додаткових експертиз або 

інших досліджень. 

Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, тренінги, обговорення, моделювання 

професійного середовища 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, зал судових засідань, 

програмне забезпечення 

 

За поточну (практичну) 

складову оцінювання - 4 балів 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН11 

Володіти базовими навичками риторики. 
Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Підготувати промову захисника однієї із сторони. 

Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, тренінги, обговорення, моделювання 

професійного середовища 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, зал судових засідань, 

програмне забезпечення 

 

За поточну (практичну) 

 складову оцінювання - 4 балів 

 

 

За модульний (теоретичний) 

 контроль знань (РН1, РН2, РН3, РН 4,   РН 5, РН 6, РН 7, РН 

8, РН 9, РН 11), модуль 1 - 20 балів 

 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН12 

Доносити до респондента матеріал з певної проблематики доступно і зрозуміло  
Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

На основі запропонованих ситуативних задач зробити правовий 

аналіз і донести його клієнту. 

Методи та технології навчання Бінарні лекції, тренінги, обговорення, моделювання 
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професійного середовища, евристична бесіда 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, зал судових засідань, 

програмне забезпечення 

 

За поточну (практичну) 

складову оцінювання - 3 балів 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН14 

Належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та 

вторинних джерел для своєї професійної діяльності. 
Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Прослідковувати зміни та доповнення до законодавчої бази про 

господарську діяльність. 

Методи та технології навчання Тренінги, обговорення, рольові ігри, ситуаційні дослідження, 

розв’язок ситуативних задач та тестових завдань. 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, Інформаційно-

комунікаційні системи, роздаткові друковані матеріали. 

 

За поточну (практичну) 

складову оцінювання - 3 балів 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН17 

Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи. 
Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Напишіть науково-популярне повідомлення (міні групи по 4-5 

осіб) на тему «Господарська діяльність в Україні, можливості та 

реальність». Охарактеризуйте основні проблеми для 

конкретного виду діяльності та запропонуйте зміни для їх 

усунення. 

Методи та технології навчання Міні конференція, обговорення, творчо-пошуковий метод, 

ситуаційні дослідження 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, графічні засоби 

 

За поточну (практичну) 

складову оцінювання - 3 балів 

 

 

 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН19 

Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових 

інститутів і норм фундаментальних галузей права. 
Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Розробити проекти процесуальних документів.  

Методи та технології навчання Рольові та ділові ігри, навчальні ігри, робота в малих групах, 

аналіз конкретних ситуацій, дослідницька робота. 

Засоби навчання Графічні засоби, технічні засоби (кінофільми, відеозаписи), 

комп’ютери, комп’ютерні системи та мережі, бібліотечні фонди, 

мультимедіа-, відео-, звуковідтворююча апаратура. 

 

За поточну (практичну) 

складову оцінювання - 3 балів 

 

 

 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН21 

Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати 

юридично значущі факти і формувати обгрунтовані правові висновки. 
Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Зробити аналіз судових рішень про певну категорію справ( на 

вибір студента) 

Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, тренінги, обговорення, моделювання 

професійного середовища 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, зал судових засідань, 
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програмне забезпечення 

 

За поточну (практичну) 

складову оцінювання - 3 балів 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН22 

РН22. Готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до 

правового висновку зробленого у різних правових ситуаціях. 
Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Розробити проект судового рішення.  

Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, тренінги, обговорення, моделювання 

професійного середовища 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, зал судових засідань, 

програмне забезпечення 

 

 

За поточну (практичну) 

 складову оцінювання 3 балів 

 

 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН23 

РН23. Надання консультації щодо можливих способів захисту прав та законних 

інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях. 
Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Зробити аналіз судових рішень про певну категорію справ( на 

вибір студента). 

Методи та технології навчання Тренінги, обговорення, рольові ігри, ситуаційні дослідження, 

розв’язок ситуативних задач. 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, Інформаційно-

комунікаційні системи, роздаткові друковані матеріали. 

 

За поточну (практичну) 

 складову оцінювання - 2 балів 

 

За модульний (теоретичний) 

 контроль знань (РН12, РН14, РН17, РН19, РН21, РН22, 

РН23), модуль 2- 20 балів 

Усього за поточну (практичну) 

складову оцінювання, балів 

60 

Усього за модульний (теоретичний) 

контроль знань, модуль 1, модуль  

2, бали 

40 

Усього за дисципліну 100 

*для екзаменаційних дисциплін співвідношення поточного (практичного) та модульного (підсумкового) 

контролів - 60 та 40 

 

 

 

ЛЕКЦІЙНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

 

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО 

ПРАВА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКОГО СУДОЧИНСТВА 

ЗАСАДИ ГОСПОДАРСЬКОГО СУДОЧИНСТВА  
Результати 
навчання 

 

РН 23, РН 11 

Кількість 
годин: 

лекції – 2 

практ. - 2 

Література: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text 
1. Коваленко Т.С. Господарське процесуальне право України: 
навч. посіб. Т.С. Коваленко, С.В. Єськов. Луганськ: РВВ 
ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2013. 229 с. 
2. Ніколенко Л.М. Господарське процесуальне право: підруч. 
для студ. вищ. навч. закл. .М. Ніколенко.  О.: Фенікс, 2011.  508 
с. 

https://exam.nuwm.edu.ua/c

ourse/view.php?id=779  

Опис теми Історія торговельної та господарської юрисдикції як передумова сучасної спеціалізації 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text
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господарських судів. Система господарських судів України та зарубіжних країн.  Поняття, 

предмет і метод господарського процесуального права. Джерела господарського 

процесуального права. Зміст принципів господарського процесуального права. 

 

ТЕМА 2. ЮРИСДИКЦІЯ ТА СКЛАД ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ.  
Результати 

навчання 

 

РН 1, РН 10 

Кількість 

годин: 

лекції – 2 
практ. - 2 

Література: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text 
1.Господарське процесуальне право: Підручник. За ред. О.І. 
Харитонової.  К.: Істина, 2009.  360 с. 
2.Господарський процес : навч. посіб. С. Л. Дембіцька, Н. М. 

Зільник ; Нац. ун-т; Львів. Вид-во Львів. політехніки, 2018. - 267 
с. 

https://exam.nuwm.edu.ua/c

ourse/view.php?id=779  

Опис теми Поняття та види господарської юрисдикції. Предметна та суб’єктна юрисдикція 

господарських судів. Інстанційна юрисдикція. Територіальна юрисдикція (підсудність). 

Визначення складу господарського суду. Відводи.  

 

ТЕМА 3. УЧАСНИКИ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ.  
Результати 

навчання 

 

РН 2, РН 17 

Кількість 

годин: 

лекції – 2 

практ. - 2 

Література: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text 
5.Господарське процесуальне право (у схемах і таблицях) : 
навч. посіб.  [Н. В. Никитченко та ін.] ; за ред. Н. В. 
Никитченко ; Держ. фіск. служба України, Ун-т держ. фіск. 
служби України. - Чернігів : Десна Поліграф, 2019. - 439 с. 

https://exam.nuwm.edu.ua/c

ourse/view.php?id=779  

Опис теми 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. 

 

ТЕМА 4. ДОКАЗИ ТА ДОКАЗУВАННЯ.  
Результати 
навчання 

 

РН 3, РН 18 

Кількість 
годин: 

лекції – 2 

практ. - 2 

Література: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text 
1.Господарське процесуальне право: Підручник. За ред. О.І. 
Харитонової.  К.: Істина, 2009.  360 с. 
2.Господарський процес : навч. посіб. С. Л. Дембіцька, Н. М. 
Зільник ; Нац. ун-т; Львів. Вид-во Львів. політехніки, 2018. - 
267 с. 

https://exam.nuwm.edu.ua/c

ourse/view.php?id=779  

Опис теми Основні положення про докази. Показання свідків. Письмові докази. Речові докази. 

Електронні докази. Висновок експерта. Висновок експерта у галузі права. Забезпечення 

доказів.  

 

ТЕМА 5. ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ. СУДОВІ ВИКЛИКИ ТА 

ПОВІДОМЛЕННЯ  
Результати 
навчання 

 

РН 3, РН 15 

Кількість 
годин: 

лекції – 2 

практ. - 1 

Література: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text 
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, 2012. 400 
с. 
2.Господарський процес: підручник.. Світличний О. П.  Вид. 
2, перероб. і доп.  К.: НУБіП України, 2018.  342 с. 
3.Закон України «Про третейські суди». URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1701-15 
4.Закон України «Про судовий збір»  URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3674-17 

https://exam.nuwm.edu.ua/c

ourse/view.php?id=779  

Опис теми Основні положення про процесуальні строки. Поновлення пропущених процесуальних 

строків. Повідомлення і виклики господарського суду учасникам справи. Офіційне 

оприлюднення оголошень у справах певних категорій.  

 

ТЕМА 6. СУДОВІ ВИТРАТИ  
Результати 
навчання 

 

РН 5, РН 18 

Кількість 
годин: 

лекції – 2 

практ. - 1 

Література: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text 
1.Закон України «Про третейські суди». URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1701-15 
2.Закон України «Про судовий збір»  URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3674-17 

https://exam.nuwm.edu.ua/c

ourse/view.php?id=779  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text
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Опис теми  Поняття та види судових витрат. Судовий збір. Витрати, пов’язані із розглядом справи. 

Розподіл судових витрат у господарському судочинстві. 

  

 

ТЕМА 7. ЗАХОДИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ.  
Результати 

навчання 

 

РН 22, РН 14 

Кількість 

годин: 

лекції – 2 
прак. - 1 

Література: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text 
Господарське процесуальне право (у схемах і таблицях) : навч. 

посіб.  [Н. В. Никитченко та ін.] ; за ред. Н. В. Никитченко ; 
Держ. фіск. служба України, Ун-т держ. фіск. служби України. - 

Чернігів : Десна Поліграф, 2019. - 439 с. 

https://exam.nuwm.edu.ua/c

ourse/view.php?id=779  

Опис теми Правові підстави застосування заходів процесуального примусу. Види заходів 

процесуального примусу. 

 

 

ТЕМА 8. ПОЗОВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ. 
Результати 

навчання 

 

РН 7, РН 22 

Кількість 

годин: 
лекції – 2 

практ. - 2 

Література: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text 

1.Електронні наукові видання НБУ ім.В.І.Вернадського URL 
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ 
2.Наукова бібліотека НУВГП  URL: edu.ua / naukova-biblioteka 
3.Суд Європейських співтовариств URL: http://curia.europa.eu.  
4.Судова влада України (офіційний веб-портал): 
http://www.court.gov.ua. 
5.Господарське процесуальне право (у схемах і таблицях) : 
навч. посіб.  [Н. В. Никитченко та ін.] ; за ред. Н. В. Никитченко 
; Держ. фіск. служба України, Ун-т держ. фіск. служби України. 
- Чернігів : Десна Поліграф, 2019. - 439 с. 

https://exam.nuwm.edu.ua/c

ourse/view.php?id=779  

Опис теми Письмові заяви учасників справи. Заяви по суті справи. Форма та зміст позовної заяви. 

Заяви з процесуальних питань. Правові підстави та порядок забезпечення позову. Вимоги до 

порядку подання заяви про забезпечення позову. Правова природа заходів зустрічного 

забезпечення позову. 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. Підготовче 

провадження. Основі засади підготовчого провадження у господарській справі. Судові 

рішення у підготовчому провадженні. Врегулювання господарського спору за участю судді. 

Правові підстави врегулювання спору за участю судді. Припинення врегулювання спору за 

участю судді. Відмова позивача від позову. Мирова угода. Відмова позивача від позову та 

визнання позову відповідачем. Мирова угода. Розгляд господарської справи. 

 

ТЕМА 9. РОЗГЛЯД СПРАВИ В СУДІ. 

 
Результати 

навчання 

 

РН 8, РН 21 

Кількість 

годин: 
лекції – 2 

практ. - 1 

Література: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text 
1.Господарське процесуальне право: Підручник. За ред. О.І. 
Харитонової.  К.: Істина, 2009.  360 с. 
2.Господарський процес : навч. посіб. С. Л. Дембіцька, Н. М. 

Зільник ; Нац. ун-т; Львів. Вид-во Львів. політехніки, 2018. - 267 

с. 

https://exam.nuwm.edu.ua/c

ourse/view.php?id=779  

Опис теми 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. Фіксування судового процесу. Порядок фіксування 

судового засідання технічними засобами. Правові засади фіксування судового засідання. 

Залишення позову без розгляду. Зупинення і закриття провадження у справі. Залишення 

позову без розгляду. Зупинення провадження у справі. Закриття провадження у справі. 

Судові рішення. Види судових рішень. Окрема ухвала суду.  

 

ТЕМА 10. НАКАЗНЕ ПРОВАДЖЕННЯ.  СПРОЩЕНЕ ПОЗОВНЕ 

ПРОВАДЖЕННЯ  
Результати 

навчання 

 

РН 9, РН 3 

Кількість 

годин: 
лекції – 2 

практ. -2 

Література: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text 

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, 

2012. 400 с. 

https://exam.nuwm.edu.ua/c

ourse/view.php?id=779  

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text
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2.Господарський процес: підручник.. Світличний О. П.  Вид. 
2, перероб. і доп.  К.: НУБіП України, 2018.  342 с. 

Опис теми 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. Справи, що розглядаються в порядку 

спрощеного позовного провадження. Особливості подання заяв та розгляду справи у 

порядку спрощеного позовного провадження. 

 

ТЕМА 11. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО 

БАНКРУТСТВО   
Результати 

навчання 

 

РН 11, РН 15 

Кількість 

годин: 
лекції – 2 

практ. - 2 

Література: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text 
Господарське процесуальне право (у схемах і таблицях) : 
навч. посіб.  [Н. В. Никитченко та ін.] ; за ред. Н. В. 
Никитченко ; Держ. фіск. служба України, Ун-т держ. фіск. 
служби України. - Чернігів : Десна Поліграф, 2019. - 439 с. 

https://exam.nuwm.edu.ua/c

ourse/view.php?id=779  

Опис теми 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. 

 

ТЕМА 12. АПЕЛЯЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ.  
Результати 
навчання 

 

РН 12, РН 8 

Кількість 
годин: 

лекції – 2 

практ. -1 

Література: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text 

1.Електронні наукові видання НБУ ім.В.І.Вернадського URL 
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ 
2.Наукова бібліотека НУВГП  URL: edu.ua / naukova-biblioteka 
3.Суд Європейських співтовариств URL: http://curia.europa.eu.  
4.Судова влада України (офіційний веб-портал): 
http://www.court.gov.ua. 

https://exam.nuwm.edu.ua/c

ourse/view.php?id=779  

Опис теми Сутність апеляційного оскарження. Апеляційна скарга. Відкриття апеляційного 

провадження. Апеляційний розгляд. Повноваження суду апеляційної інстанції.  

 

ТЕМА 13. КАСАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ. ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ 

РІШЕНЬ ЗА НОВОВИЯВЛЕНИМИ АБО ВИКЛЮЧНИМИ 

ОБСТАВИНАМИ. 
 

Результати 

навчання 

 

РН 21, РН 19 

Кількість 

годин: 
лекції – 2 

практ. -1 

Література: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text 
1.Господарське процесуальне право: Підручник. За ред. О.І. 
Харитонової.  К.: Істина, 2009.  360 с. 
2.Господарський процес : навч. посіб. С. Л. Дембіцька, Н. М. 
Зільник ; Нац. ун-т; Львів. Вид-во Львів. політехніки, 2018. - 

267 с. 

https://exam.nuwm.edu.ua/c

ourse/view.php?id=779  

Опис теми Сутність касаційного оскарження. Касаційна скарга. Відкриття касаційного провадження. 

Касаційний розгляд. Повноваження суду касаційної інстанції. 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.  

 

ТЕМА 14. ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ У ГОСПОДАРСЬКИХ 

СПРАВАХ. СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ 

РІШЕНЬ.  
Результати 

навчання 

 

РН 17, РН 14 

Кількість 

годин: 
лекції – 4 

практ. -1 

Література: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text 
1.Господарське процесуальне право: Підручник. За ред. О.І. 
Харитонової.  К.: Істина, 2009.  360 с. 
2.Господарський процес : навч. посіб. С. Л. Дембіцька, Н. М. 
Зільник ; Нац. ун-т; Львів. Вид-во Львів. політехніки, 2018. - 
267 с. 

https://exam.nuwm.edu.ua/c

ourse/view.php?id=779  

Опис теми Загальнообов’язковість судових рішень. Застосування тимчасового обмеження фізичної 

особи-боржника у праві виїзду за межі України. Порядок звернення сторони виконавчого 

провадження із скаргою до суду. Строки для звернення із скаргою та виконання ухвали 

суду. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text
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ТЕМА 15.  ТРЕТЕЙСЬКЕ СУДОЧИНСТВО.  
Результати 

навчання 

 

РН 1, РН 7 

Кількість 

годин: 

лекції – 2 

прак. - 1 

Література: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text 
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, 2012. 400 с. 
2.Господарський процес: підручник.. Світличний О. П.  Вид. 2, 

перероб. і доп.  К.: НУБіП України, 2018.  342 с. 
3.Закон України «Про третейські суди». URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1701-15 
4.Закон України «Про судовий збір»  URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3674-17 

https://exam.nuwm.edu.ua/c

ourse/view.php?id=779  

Опис теми Поняття та суть третейського судочинства. Види третейських судів. Загальні умови 

третейського розгляду справи.  Порядок третейського розгляду і вирішення справи. 

Оскарження рішення третейського суду. Судовий розгляд справи про оскарження рішення 

третейського суду. Видача наказу на примусове виконання рішення третейського суду. 

Міжнародний комерційний арбітраж. 

 

 

 

 

Лектор старший викладач                         О.В. Подвірна  

 

 

 

 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text

