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Передмова 

Шановні студенти! 
 

Програма навчальної дисципліни «Актуальні проблеми 

господарського процесу» передбачає вивчення господарські 

процесуальні відносини, що охоплюються як загальною, так і 

особливою частиною господарського процесуального права, в 

аспекті проблем правового регулювання зазначених відносин, їх 

правозастосування, а також вдосконалення господарського 

процесуального законодавства з врахуванням надбань науки 

господарського процесуального права, реалій сучасного 

господарського життя, практики господарського судочинства, 

вітчизняного та зарубіжного досвіду. 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Актуальні проблеми 

господарського процесу» є забезпечення глибокого засвоєння 

студентами окремих інститутів господарського процесуального 

права, які є найбільш проблемними як в теоретичному, так і в 

практичному аспектах, застосування норм господарського 

Актуальні проблеми 

господарського процесу 

Господарський 

процес 

Господарське 

право 

Цивільний 

процес 

Адмі Цивільний 

ністЦивіциЦвірат
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процесуального права на практиці здійснюється в процесі розгляду і 

вирішення судами господарських справ. 

Завданням вивчення дисципліни є формування у майбутніх 

фахівців знань про: 

• сучасні тенденції в науці господарського процесуального 

права; 

• рішення Конституційного Суду України з питань, що 

охоплюються предметом курсу; 

• узагальнення вищих судових інстанцій з питань застосування 

законодавства щодо вирішення справ господарської юрисдикції, а 

також правові позиції Верховного Суду України по окремих справах 

щодо застосування норм господарського процесуального 

законодавства; 

• основні проблеми правового регулювання господарських 

процесуальних відносин, ступінь теоретичної розробки цих проблем, 

шляхи та засоби їх розв’язання. 

• наукові концепції вчених-процесуалістів щодо системи та 

структури господарських процесуальних правовідносин; 

• перспективи розвитку науки господарського процесуального 

права. 

вмінь: 

• самостійно аналізувати наукові літературу з тематики 

спецкурсу; 

• самостійно виявляти проблеми правового регулювання (на 

підставі аналізу чинного законодавства, праць науковців та 

практичних працівників з цих питань, правозастосовної практики, 

зарубіжного досвіду), обґрунтовувати результати свого аналізу, 

напрацьовувати власні пропозиції щодо розв’язання зазначених 

проблем та оформити результати проведеного дослідження у формі 

наукової доповіді;   

• застосовувати набуті теоретичні знання при вирішенні 

проблем правозастосовного характеру;  

• правильно застосовувати норми матеріального і 

процесуального права при ухваленні судових рішень; 

• складати процесуальні документи, які ухвалюються в судах 
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при розгляді господарських справ; 

• проводити аналіз процесуальних документів, які ухвалені 

судом, а також іншими особами, з метою виявлення в них недоліків. 

 

1. Опис навчальної дисципліни та її структура 

1.1 Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

напрям підготовки, 

освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

 

 

Кількість кредитів 

– 2,5 

Галузь знань 

0304 «Право» 

 

 

 

Нормативна за 

вибором студента  Спеціальність 

8.03040101 

«Правознавство» 

Модулів – 1  

 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень – магістр  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рік підготовки – 6-й  

Змістових модулів – 

1 

Семестр – 11-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання – – 

Лекції – 16 год. 

Загальна кількість 

годин – 90 год 

Практичні – 14 год. 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 3 

Лабораторні – – год. 

Самостійна робота –  

60  год. 

Індивідуальні – –  

год. 

Вид контролю –

екзамен/курсова 
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1.2. Тематика практичних занять 

 

 
1.3. Контрольні заходи та засоби діагностики 

 
Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 

проводиться у формах: 

-   оцінювання індивідуальної роботи студента; 

- усного опитування на практичних заняттях, оцінки розв’язання 

ситуаційних завдань та участі у  обговоренні проблемних питань; 

- виконання поточних контрольних робіт за темами змістових 

модулів. 

 

 

Назва теми К-ть 

годин 

Тема 1. Актуальні проблеми захисту прав та інтересів 

суб’єктів господарювання 

2 

Тема 2. Предмет та джерела господарського процесуального 

права: актуальні питання 

1 

Тема 3. Система принципів господарського процесуального 

права 

2 

Тема 4. Актуальні проблеми підвідомчості справ 

господарським судам, розмежування юрисдикцій 

2 

Тема 5. Судове тлумачення в господарському судочинстві: 

актуальні питання теорії та практики 

1 

Тема 6. Застосування господарськими судами аналогії закону і 

права: проблемні питання 

1 

Тема 7. Виправлення судових помилок. Проблеми перегляду 

судових актів господарського суду 

2 

Тема 8. Зловживання процесуальними правами: питання теорії 

і практики 

2 

Всього  14 
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1.4. Критерії та шкала оцінювання 

 
Основними критеріями, що характеризують рівень 

компетентності студента при оцінюванні результатів поточного 

контролю з навчальної дисципліни «Актуальні проблеми 

господарського процесу» є: 

- повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної роботи, 

передбачених робочою 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. 

Оцінювання результатів поточного контролю проводиться у 

розрахунку від 0 до 60 балів. Основними методами оцінювання є:  

• аналіз усних відповідей;  

• виконання практичних завдань. 

Оцінювання виконання завдань здійснюється за такими 

критеріями (у % від кількості балів, виділених на завдання із 

заокругленими до цілого числа): 

0% - завдання не виконано; 

40% - завдання виконано частково, висновки не аргументовані і 

не конкретні, звіт підготовлено недбало; 

60% - завдання виконано повністю, висновки містять окремі 

недоліки, судження студента не достатньо аргументовані, звіт 

підготовлено з незначним відхиленням від вимог; 

 80% - завдання виконано повністю і вчасно, проте містить 

окремі несуттєві недоліки несистемного характеру; 

100% - завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
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Шкала оцінювання: національна 

Кількість набраних балів 

студентом 

Оцінка за національною 

шкалою 

90-100 балів Відмінно 

82-89 балів Добре 

74-81 балів 

64-73 балів Задовільно 

60-63 балів 

35-59 балів Незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 балів Незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням курсу 

 

2. Тематика практичних занять та завдань для 

самостійного опрацювання 

Практичне заняття № 1. Актуальні проблеми захисту прав та 

інтересів суб’єктів господарювання 

План заняття 

1. Поняття й способи захисту прав та законних інтересів суб’єктів 

господарювання.  Матеріально-правовий та процесуально-

правовий зміст права на захист суб’єктів господарювання.  

2. Способи захисту прав і законних інтересів суб’єктів 

господарювання та їх оцінка  судом. 

3. Форми й засоби захисту прав та законних інтересів суб’єктів 

господарювання.  

4. Проблеми самозахисту (у позасудовому порядку) та захисту 

прав суб’єктів господарювання (у судовому порядку) в господарських 

судах України. 

Ключові терміни та поняття 

Форма, спосіб, засіб захисту, матеріально-правовий зміст, 

процесуально-правовий зміст, самозахист. 
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Теми доповідей 

1.  Класифікація способів захисту прав і законних інтересів 

суб’єктів господарювання. 

2.  Оцінка судом правильності обрання позивачем у справі 

способу захисту порушеного права чи оспорюваного законом 

інтересу. 

3.  Юрисдикційні форми захисту прав та законних інтересів 

суб’єктів господарювання. 

4.  Неюрисдикційні форми захисту прав та законних інтересів 

суб’єктів господарювання. 

        Нормативні акти та література: [1-26] 

 

Практичне заняття № 2. Предмет та джерела господарського 

процесуального права: актуальні питання  

План заняття 

1. Поняття, ознаки та структура господарських  процесуальних  

відносин.  

2. Поняття, ознаки та види джерел господарського 

процесуального права.  

3. Міжнародні договори як джерело господарського 

процесуального права.  

4. Міжнародні торгові звичаї та їх застосування у 

господарському судочинстві.  

5. Судовий прецедент як джерело господарського 

процесуального права.   

6. Прецеденти, створені Європейським судом з прав людини як 

джерело вітчизняного господарсько-процесуального права.  

7. Прецедентний характеру окремих судових актів вищих 

судових інстанцій. 

Ключові терміни та поняття 

Поняття, ознаки, структура господарських  процесуальних  

відносин, джерело господарського процесуального права, 

міжнародний договір, звичай, судовий прецедент, судова практика. 

Теми доповідей 

1. Проблеми вдосконалення господарського процесуального 

законодавства. 
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2. Перспективи та проблеми становлення судового прецеденту як 

джерела права. 

3. Проблеми обов’язкової форми (прецедентного характеру) 

окремих судових актів вищих судових інстанцій (рішень 

Конституційного та Верховного судів України). 

4. Співвідношення понять „судовий прецедент” та „судова 

практика”. 

      Нормативні акти та література: [1-26] 

 

Практичне заняття № 3. Система принципів господарського 

процесуального права 

План заняття 

1. Поняття „принцип господарського процесуального права”. 

2. Класифікація принципів господарського процесуального 

права. 

3. Загальна характеристика принципів господарського 

процесуального права, їх значення.   

4. Проблемні аспекти реалізації принципів господарського 

процесуального права. 

Ключові терміни та поняття 

Принцип господарського процесуального права, принцип 

верховенства права,  принцип законності в господарському процесі, 

принцип формальної істини, принцип змагальності сторін в 

господарському процесі, принцип диспозитивності, добросовісність 

сторін, принцип додержання національної мови судочинства. 

Теми доповідей 

1.  Поняття, зміст та система принципів господарського 

процесуального права крізь призму Європейської конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод,  практику Європейського суду 

з прав людини. 

2.  Принципи верховенства права та законності в господарському 

процесі: поняття, правова сутність, проблеми співвідношення. 

3.  Принципи формальної істини та змагальності сторін в 

господарському процесі: поняття, правова сутність, проблеми 

співвідношення. 
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4.  Проблемні аспекти реалізації принципу диспозитивності в 

господарському процесі.  

      Нормативні акти та література: [1-26] 

 

Практичне заняття № 4. Актуальні проблеми підвідомчості 

справ господарським судам, розмежування юрисдикцій 

План заняття 

1. Доктринальні підходи щодо трактування поняття 

підвідомчості. 

2. Проблеми визначення підвідомчості окремих видів спорів.  

3. Проблемні питання визначення господарської юрисдикції.  

4. Проблеми правового розмежування адміністративної та 

господарської юрисдикцій.  

5. Визначення юрисдикційної належності окремих видів спорів. 

Ключові терміни та поняття 

Підвідомчість, підсудність, юрисдикція. 

Теми доповідей 

1. Проблеми визначення підвідомчості корпоративних спорів. 

2. Проблеми визначення підвідомчості земельних спорів. 

3. Проблеми визначення підвідомчості спорів за участю 

територіальних відділень Антимонопольного комітету України та 

Державного департаменту інтелектуальної власності. 

4. Проблеми правового розмежування адміністративної та 

господарської юрисдикцій: передумови виникнення та можливі шляхи 

їх вирішення. 

       Нормативні акти та література:[1-26] 

 

Практичне заняття № 5. Судове тлумачення в господарському 

судочинстві: актуальні питання теорії та практики 

План заняття 

1. Поняття та значення судового тлумачення в господарському 

судочинстві.  

2. Способи судового тлумачення в господарському 

судочинстві.  
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3. Судове тлумачення норм права в господарському 

судочинстві.  

4. Судове тлумачення змісту господарських договорів.  

Ключові терміни та поняття 

Судове тлумачення, способи судового тлумачення, тлумачення 

норм права, правила тлумачення, юрисдикційність вимог судового 

тлумачення. 

Теми доповідей 

1. Порядок та правила тлумачення змісту господарського 

договору. 

2. Юрисдикційність вимог про тлумачення змісту господарського 

договору.  

3. Особливості тлумачення змісту правочину в українському 

законодавстві.  

4. Функції та методи тлумачення права 

      Нормативні акти та література: [1-26] 

 

Практичне заняття № 6. Застосування господарськими судами 

аналогії закону і права: проблемні питання  

План заняття 

1. Прогалини в законі: поняття, причини виникнення та види. 

2. Застосування господарськими судами закону за аналогією. 

3. Застосування господарськими судами аналогії права.  

Ключові терміни та поняття 

Аналогія закону, аналогія права, прогалини  в законі. 

Теми доповідей 

1. Аналогія закону і здійснення правосуддя у господарських 

спорах. 

2. Застосування судового розсуду за допомогою аналогії права 

у господарському процесі. 

3. Аналогія при застосуванні норм господарсько-

процесуального права. 

4. «Аналогія справи» в господарсько-процесуальному 

законодавстві. 

      Нормативні акти та література: [1-26] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13

Практичне заняття № 7. Виправлення судових помилок. 

Проблеми перегляду судових актів господарського суду 

План заняття 

1. Поняття та види виправлення судових помилок. 

2. Проблеми перегляду судових актів господарського суду в 

апеляційному порядку.   

3. Проблеми перегляду судових актів господарського суду в 

касаційному порядку.  

4. Проблеми перегляду Верховним Судом України судових 

рішень Вищого господарського суду України. 

5. Проблеми забезпечення єдності (однаковості) судової 

практики в системі господарського судочинства. 

Ключові терміни та поняття 

Судова помилка, апеляція, касація, перегляд рішення у зв’язку з 

неоднаковим застосуванням судами норм матеріального та 

процесуального права. 

Теми доповідей 

1. Виправлення судових помилок.  

2. Проблемні питання апеляційного та касаційного оскарження 

судових рішень  

3. Реалізація права на касаційне оскарження судових актів 

особами, на залученими до участі у справі у господарському 

судочинстві. 

4. Сутність апеляційного оскарження та право на апеляцію. 

      Нормативні акти та література:[1-26] 

 

Практичне заняття № 8. Зловживання процесуальними 

правами: питання теорії і практики 

План заняття 

1. Зловживання процесуальними правами учасниками 

господарського процесу: поняття, види, способи та форми. 

2. Зловживання правом на подання позову та на подання 

зустрічного позову в господарському процесі. 

3. Зловживання правом на відвід судді в господарському процесі. 
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4. Зловживання правом на вжиття заходів до забезпечення 

позову та проблеми відшкодування збитків, завданих забезпеченням 

позову в господарському процесі.  

5. Зловживання правом на оскарження судових актів в 

господарському процесі.  

6. Правові засоби протидії та запобігання зловживанню 

процесуальними правами у господарському судочинстві.  

Ключові терміни та поняття 

Зловживання правом, право на подання позову, право на 

подання зустрічного позову, відвід судді, заходи забезпечення 

позову, оскарження судових актів.  

Теми доповідей 

1. Поняття «зловживання правом» та його сутність.  

2. Зловживання правом як загальна тенденція процесу.  

3.  Зловживання правом як специфічне правопорушення. 

4. Зловживання правом на подання позову в господарському 

процесі. 

       Нормативні акти та література: [1-26] 

 

3. Питання для підсумкового контролю 

 

1. Поняття й способи захисту прав та законних інтересів 

суб’єктів господарювання.   

2. Класифікація способів захисту прав і законних інтересів 

суб’єктів господарювання.  

3. Оцінка судом правильності обрання позивачем у справі 

способу захисту порушеного права чи оспорюваного законом 

інтересу.  

4. Наслідки обрання позивачем способу захисту, який не 

відповідає встановленим законом або договором способам захисту 

прав.  

5. Форми й засоби захисту прав та законних інтересів суб’єктів 

господарювання. Юрисдикційні форми захисту прав та законних 

інтересів суб’єктів господарювання.  

6. Неюрисдикційні форми захисту прав та законних інтересів 

суб’єктів господарювання.  
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7. Проблеми самозахисту (у позасудовому порядку) та захисту 

прав суб’єктів господарювання (у судовому порядку) в господарських 

судах України. 

8. Особливості господарських процесуальних правовідносин.  

9. Поняття та ознаки господарських  процесуальних  відносин.  

10. Структура господарських процесуальних правовідносин 

(суб’єктний склад, юридичних зміст, об’єкт).  

11. Поняття, ознаки та види джерел господарського 

процесуального права. 

12. Проблеми вдосконалення господарського процесуального 

законодавства.   

13. Перспективи прийняття та основні положення проекту 

Кодексу господарського судочинства.  

14. Міжнародні договори як джерело господарського 

процесуального права.  

15. Проблеми вибору господарськими судами законодавства, яке 

має застосовуватися у вирішенні господарських спорів за участю 

іноземного підприємства, організації.  

16. Міжнародні торгові звичаї та їх застосування у 

господарському судочинстві. 

17. Судовий прецедент як джерело господарського 

процесуального права.   

18. Поняття, ознаки та види судового прецеденту, його юридична 

природа. 

19. Перспективи та проблеми становлення судового прецеденту як 

джерела права. 

20. Поняття, переваги та недоліки суддівської правотворчості.  

21. Співвідношення понять „судовий прецедент” та „судова 

практика”.  

22. Прецеденти, створені Європейським судом з прав людини як 

джерело вітчизняного господарсько-процесуального права.  

23. Проблеми обов’язкової форми (прецедентного характеру) 

окремих судових актів вищих судових інстанцій (рішень 

Конституційного та Верховного судів України). 

24. Доктринальні підходи до трактування поняття „принцип 

господарського процесуального права”.  
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25. Класифікація принципів господарського процесуального 

права.  

26. Загальна характеристика принципів господарського 

процесуального права, їх значення.   

27. Принципи верховенства права та законності в господарському 

процесі: поняття, правова сутність, проблеми співвідношення.   

28. Принципи формальної істини та змагальності сторін в 

господарському процесі: поняття, правова сутність, проблеми 

співвідношення.  

29. Проблемні аспекти реалізації принципу диспозитивності в 

господарському процесі.  

30. Добросовісність сторін як принцип господарського 

процесуального права. 

31. Поняття підвідомчості. Доктринальні підходи щодо 

трактування поняття підвідомчості.  

32. Проблеми визначення підвідомчості корпоративних спорів.  

33. Проблеми визначення підвідомчості земельних спорів.  

34. Проблеми визначення підвідомчості спорів за участю 

територіальних відділень Антимонопольного комітету України та 

Державного департаменту інтелектуальної власності.  

35. Проблемні питання визначення господарської юрисдикції.  

36. Проблеми правового розмежування адміністративної та 

господарської юрисдикцій: аналіз передумов виникнення та можливі 

шляхи їх вирішення. 

37. Колізійні питання розмежування господарської та 

адміністративної юрисдикцій.  

38. Визначення юрисдикційної належності спорів з приводу 

рішень, дій чи бездіяльності у сфері державної реєстрації речових 

прав на нерухоме майно, якщо ці спори поєднані із спором про право 

власності третіх осіб на таке майно.  

39. Визначення юрисдикційної належності спорів, які виникають з 

договорів, що укладаються на виконання владних управлінських 

функцій.  

40. Визначення юрисдикційної належності спорів щодо:-

 оскарження рішень, дій чи бездіяльності податкових органів у сфері 

адміністрування податків; ліцензування господарської 
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(підприємницької) діяльності; здійснення контролю та нагляду за 

господарською (підприємницькою) діяльністю; застосування та 

стягнення адміністративно-господарських санкцій. 

41. Поняття та значення судового тлумачення в господарському 

судочинстві. 

42. Способи судового тлумачення в господарському судочинстві.  

43. Судове тлумачення норм права в господарському судочинстві.  

44. Судове тлумачення змісту господарських договорів.  

45. Порядок та правила тлумачення змісту господарського 

договору.  

46. Юрисдикційність вимог про тлумачення змісту 

господарського договору.   

47. Прогалини в законі: поняття, причини виникнення та види.  

48. Застосування господарськими судами закону за аналогією.  

49. Застосування господарськими судами аналогії права.  

50. Проблеми перегляду судових актів господарського суду в 

апеляційному порядку.   

51. Проблеми перегляду судових актів господарського суду в 

касаційному порядку.  

52. Проблеми перегляду Верховним Судом України судових 

рішень Вищого господарського суду України.  

53. Проблеми забезпечення єдності (однаковості) судової 

практики в системі господарського судочинства. 

54. Поняття «зловживання правом» та його сутність.   

55. Зловживання процесуальними правами учасниками 

господарського процесу: поняття, види, способи та форми. 

56. Зловживання правом на подання позову та подання 

зустрічного позову в господарському процесі. 

57. Зловживання правом на відвід судді в господарському процесі. 

58. Зловживання правом на вжиття заходів до забезпечення 

позову та проблеми відшкодування збитків, завданих забезпеченням 

позову в господарському процесі.  

59. Зловживання правом на оскарження судових актів в 

господарському процесі. 

60. Правові засоби протидії та запобігання зловживанню 

процесуальними правами у господарському судочинстві.  
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4. Рекомендована література 

Нормативно-правові акти 
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2. Господарський процесуальний кодекс України від 
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8. Закон України від 21.04.1999 р. «Про виконавче 

провадження» // ВВР. – 1999. – № 24. – Ст. 207. 

9. Закон Україні від 01.11.2001 р. «Про захист економічної 
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10. Закон України від 11.05.2004 р. «Про третейські суди» // 
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4. Беляневич О. А. Господарське договірне право України 

(теоретичні аспекти): Монографія / О. А. Беляневич. – 

Юрінком Інтер, 2006. – 592 с. 

5. Бринцев О. В. Правова сутність економічних спорів та 

способи їх вирішення / О. В. Бринцев. – Х.: Право, 2005. – 304 с.  

6. Господарське процесуальне право / [ред. 

О. П. Подцерковний, М. Ю. Картузов]. – Х.: Одіссей, 2012. – 400 с. 

7. Васильєв С. В. Доказування та докази у господарському 

процесі України / С. В. Васильєв, Л. М. Ніколенко. – Х.: Еспада, 
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8. Васильєв С. В. Господарський процес України / С. В. 

Васильєв. – Х.: Еспада, 2010. – 288 с. 

9. Господарське процесуальне право України / [заг. ред. 
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