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1. Теми семінарських занять 

 

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ, ПРИНЦИПИ ТА ДЖЕРЕЛА ГОСПОДАРСЬКОГО 

ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА 

Семінарське заняття №1 – 2 год. 

План 

1. Предмет, метод і джерела господарського процесуального права. 

2. Господарські процесуальні правовідносини. 

3. Принципи господарського процесуального права. 

4. Поняття, зміст і форма господарського процесу. 

5. Стадії господарського процесу та їх характеристика. 
 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
―предмет господарського процесуального права‖, ―метод господарського 

процесуального права‖, ―господарський процес‖, ―стадії господарського процесу‖, 

―суб`єкт господарських процесуальних правовідносин‖, ―об`єкт господарських 

процесуальних правовідносин‖, ―джерело господарського процесуального права‖, 

―принцип господарського процесуального права‖, ―принципи правосуддя‖, 

―аналогія закону‖, ―міжнародні торгові звичаї‖, ―аналогія права‖. 
 

Рекомендована література до Теми 1: 

1. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 № 1798-

XII // Відомості Верховної Ради України, 11.02.1992, № 6, ст. 56 

Підручники, навчальні посібники, інші дидактичні та методичні 

матеріали 

1. Господарське процесуальне право: Підручник / О.П. Подцерковний, 

О.О. Квасницька, Т.В. Степанова та ін., За ред. О.П. Подцерковного, М.Ю. 

Картузова. – Х.: Одіссей, 2011. – 400 с. 

2. Васильєв С.В. Господарський процес України: Підручник. – 

К.:ЭСПАДА. – 2010, 288с. 

 

ТЕМА 2. ГОСПОДАРСЬКІ СУДИ В СУДОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ. 

ДОСУДОВЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ 

Семінарське заняття № 1– 2 год. 

План 
1. Система та склад господарських судів України. 

2. Правовий статус судді господарського суду та його відповідальність. 

3. Третейські суди та їх правовий статус. 

4. Досудове вирішення господарських спорів. 
 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
―правосуддя‖, ―концепція правосуддя‖, ―судова система‖, ―принципи діяльності 

судів‖, ―суди загальної юрисдикції‖, ―суди спеціальної юрисдикції‖, ―система 

господарських судів‖, ―судові палати‖, ―апарат суду‖, ―суддівське 

самоврядування‖, ―досудове врегулювання господарських спорів‖, ―претензія‖, 

―претензійна робота. 
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Рекомендована література до Теми 2: 
1. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 № 1798-XII 

// Відомості Верховної Ради України, 11.02.1992, № 6, ст. 56. 

2. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07.07.2010 № 2453-VI// 

Відомості Верховної Ради України, 2010, N 41-42, N 43, N 44-45, ст.529. 

3. Про виконавче провадження: Закон України від 21.04.1999 № 606-XIV // 

Відомості Верховної Ради України, 18.06.1999, № 24, ст. 207; Урядовий кур'єр, 

03.06.1999; Офіційний вісник України, 28.05.1999, № 19, стор.194 
 

Підручники, навчальні посібники, інші дидактичні та методичні 

матеріали 
1. Беляневич О. Про спеціалізацію в правовому регулюванні господарських 

договірних відносин // Право України. – 2010. – 8. – с.64. 

2. Васильєв С.В. Господарський процес України: Підручник. – 

К.:ЭСПАДА. – 2010, 288с. 

3. Господарське процесуальне право: Підручник / О.П. Подцерковний, О.О. 

Квасницька, Т.В. Степанова та ін., За ред. О.П. Подцерковного, М.Ю. Картузова. – 

Х.: Одіссей, 2011. – 400 с. 

 

ТЕМА 3. ПІДВІДОМЧІСТЬ ТА ПІДСУДНІСТЬ СПРАВ 

ГОСПОДАРСЬКИМ СУДАМ. УЧАСНИКИ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ 

Семінарське заняття № 1– 2 год. 

План 

1. Поняття підвідомчості справ господарським судам та її види. 

2. Критерії визначення підвідомчості справ господарським судам. 

3. Перелік справ, підвідомчих господарському суду. 

4. Поняття підсудності справ господарським судам та її види. 

5. Порядок визначення підсудності справи конкретному господарському суду. 

6. Склад учасників господарського суду. 

7. Сторони в господарському процесі. 

8. Треті особи в господарському процесі. 

9. Прокурор в господарському процесі. 

10. Правове положення інших учасників господарського процесу. 

11. Представництво осіб, які приймають участь у справі. 
 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
―підвідомчість‖, ―види підвідомчості‖, ―договірна підвідомчість‖, ―імперативна 

підвідомчість‖ ―альтернативна підвідомчість‖ ―підсудність‖, ―територіальна 

підсудність‖, ―загальна підсудність‖, ―альтернативна підсудність‖, ―виняткова 

підсудність‖, ―договірна підсудність‖, учасники господарського процесу ‖, 

―господарський суд‖, ―суддя господарського суду‖, ―позивач‖, ―відповідач‖, 

―процесуальна співучасть‖, ―заміна неналежної сторони‖, ―процесуальна 

правонаступність‖, ―треті особи в господарському процесі‖, ―треті особи, які 

заявляють самостійні вимоги‖, ― треті особи, які не заявляють самостійних вимог‖, 

―представництво в суді‖, ―суб`єкти представництва‖. 
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Рекомендована література до Теми 3: 

1. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 № 1798-

XII // Відомості Верховної Ради України, 11.02.1992, № 6, ст. 56. 

2. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07.07.2010 № 2453-

VI// Відомості Верховної Ради України, 2010, N 41-42, N 43, N 44-45, ст.529. 

3. Про виконавче провадження: Закон України від 21.04.1999 № 606-XIV 

// Відомості Верховної Ради України, 18.06.1999, № 24, ст. 207; Урядовий 

кур'єр, 03.06.1999; Офіційний вісник України, 28.05.1999, № 19, стор.194 
 

Підручники, навчальні посібники, інші дидактичні та методичні 

матеріали 

1. Беляневич О. Про спеціалізацію в правовому регулюванні 

господарських договірних відносин // Право України. – 2010. – 8. – с.64. 

2. Васильєв С.В. Господарський процес України: Підручник. – 

К.:ЭСПАДА. – 2010, 288с. 

3. Господарське процесуальне право: Підручник / О.П. Подцерковний, 

О.О. Квасницька, Т.В. Степанова та ін., За ред. О.П. Подцерковного, М.Ю. 

Картузова. – Х.: Одіссей, 2011. – 400 с. 

 

ТЕМА 4. ДОКАЗИ ТА СУДОВІ ВИТРАТИ В ГОСПОДАРСЬКОМУ 

ПРОЦЕСІ 

Семінарське заняття № 1– 2 год. 

План 
1. Доказування і докази в господарському процесі. 

2. Обов’язок доказування. Звільнення від доказування. 

3. Поняття та види судових витрат. 

4. Порядок розподілу судових витрат. 
 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
―господарське процесуальне доказування‖, ―суб’єкти судового доказування ‖, 

―об’єкти доказування ‖, ―предмет доказування‖, ―процесуальна форма 

доказування‖, ―загальновідомі факти‖, ―презюмовані факти‖, ―відносність доказу‖, 

― допустимість доказування ‖, ―достовірність доказів‖, ―достатність доказів‖, 

―письмові докази‖, ― речові докази ‖, ―судова експертиза‖, ―судові витрати‖, 

―судовий збір‖, ―ціна позову‖, ―судовий штраф‖. 
 

Рекомендована література до Теми 4: 

1. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 № 1798-

XII // Відомості Верховної Ради України, 11.02.1992, № 6, ст. 56. 

2. Про виконавче провадження: Закон України від 21.04.1999 № 606-XIV 

// Відомості Верховної Ради України, 18.06.1999, № 24, ст. 207; Урядовий 

кур'єр, 03.06.1999; Офіційний вісник України, 28.05.1999, № 19, стор.194 

3. Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 № 4038-XII // 

Відомості Верховної Ради України, 12.07.1994, № 28, ст. 232; Голос України, 

21.04.1994 
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4. Про судовий збір: Закон України від 8 липня 2011 року № 3674-VI 

(набуває чинності з 01.011.2011р.): [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: // 

http://www.rada.gov.ua/. 
 

Підручники, навчальні посібники, інші дидактичні та методичні 

матеріали 

1. Беляневич О. Про спеціалізацію в правовому регулюванні 

господарських договірних відносин // Право України. – 2010. – 8. – с.64. 

2. Бєлкін М.Л., Бєлкіна Ю.Л. Актуальні питання призначення судових 

експертиз у господарському процесі // Вісник господарського судочинства. – 

2009.– №3. – С. 178. 

3. Васильєв С.В. Господарський процес України: Підручник. – 

К.:ЭСПАДА. – 2010, 288с. 

4. Васильєв С.В., Ніколенко Л.М. Доказування та докази у 

господарському процесі: Монографія. – Харків: Еспада, 2004. – 192 с. 

5. Господарське процесуальне право: Підручник / О.П. Подцерковний, 

О.О. Квасницька, Т.В. Степанова та ін., За ред. О.П. Подцерковного, М.Ю. 

Картузова. – Х.: Одіссей, 2011. – 400 с. 

 

ТЕМА 8. ПЕРЕГЛЯД РІШЕННЯ, УХВАЛИ, ПОСТАНОВИ 

ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ ЗА НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ. 

ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ, УХВАЛИ, ПОСТАНОВИ. ПРОВАДЖЕННЯ У 

СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ СУБ’ЄКТІВ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ 

Семінарське заняття № 1– 2год. 

План 

1. Поняття і підстави перегляду рішень за нововиявленими обставинами. 

2. Порядок подачі заяви і перегляд рішення. 

3. Учасники виконавчого провадження. Виконавчі документи. 

4. Порядок виконання судових актів. 

5. Провадження у справах за участю іноземних осіб. 
 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
―перегляд рішень за нововиявленими обставинами‖, ―виконавче провадження‖, 

―учасники виконавчого провадження‖, ―стягувач‖, ―боржник‖, ―виконавчі 

документи, ―порушення виконавчого провадження‖, ―мирова угода‖, ―закриття 

виконавчого провадження‖, ―закінчення виконавчого провадження‖, ―поворот 

виконання рішення‖, ―національний правовий режим‖, ―принцип судового 

імунітету‖. 

 

Рекомендована література до Теми 8: 

1. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 № 1798-

XII // Відомості Верховної Ради України, 11.02.1992, № 6, ст. 56. 

http://www.rada.gov.ua/
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2. Про виконавче провадження: Закон України від 21.04.1999 № 606-XIV 

// Відомості Верховної Ради України, 18.06.1999, № 24, ст. 207; Урядовий 

кур'єр, 03.06.1999; Офіційний вісник України, 28.05.1999, № 19, стор.194 

3. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 № 1618-IV // 

Відомості Верховної Ради України, 08.10.2004, № 40, ст. 492, стор.1530, 40-42; 

Голос України, 18.05.2004, № 89; Урядовий кур'єр, 14.07.2004, № 130; 

Офіційний вісник України, 07.05.2004, № 16, ст. 1088, стор.11. 
 

Підручники, навчальні посібники, інші дидактичні та методичні 

матеріали 

1. Беляневич О. Про спеціалізацію в правовому регулюванні 

господарських договірних відносин // Право України. – 2010. – 8. – с.64. 

2. Боровик С.С., Джунь В.В., Мудрий С.М. Захист прав суб'єктів 

господарювання в арбітражних судах України. – К.: Оріяни, 2001. – 228 с 

3. Васильєв С.В. Господарський процес України: Підручник. – 

К.:ЭСПАДА. – 2010, 288с. 

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

О.О. Квасницька, Т.В. Степанова та ін., За ред. О.П. Подцерковного, М.Ю. 

Картузова. – Х.: Одіссей, 2011. – 400 с. 

5. Гурвич М. А. Судове рішення. Теоретичні проблеми. — М., 1976.— 

147 с. 

6. Роїна О.М. Господарський процес : практ. посіб. / Роїна О.М. [4-те 

вид., доп. і перероб.]. – К. : КНТ, 2008. – 180 с. 

7. Фурса С. Проблеми виконання рішень господарських судів: нові 

механізми та відповідальність // Право України. – 2011. – № 7. – с.67-73 

 

2. Теми практичних занять 

 

ТЕМА 5. ПОЗОВ У ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ. ПРОЦЕСУАЛЬНІ 

СТРОКИ 

Практичне заняття № 1– 2 год. 

План 
1. Поняття і види процесуальних строків. 

2. Обчислення, призупинення і відновлення процесуальних строків. 

3. Поняття позову. Елементи і види позовів. 

4. Право на позов. 

5. Забезпечення позову. 
 

Навички, які мають бути вироблені під час заняття: 

- встановлювати порядок обчислення процесуальних строків відповідно 

до ситуації; 

- складати відповідні процесуальні документи. 
 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 
- обчислювати процесуальні строки; 
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- аналізувати ситуації, що виникають між суб’єктами господарювання, 

для правильного визначення виду позова; 

- складати відповідні процесуальні документи для позова. 
 

Перелік документів, які складаються під час заняття: 
1. Підготувати проект позовної заяви до господарського суду. 

 

Практичні завдання: 
 

Задача 1. Приватне підприємство «Карамба» звернулося до апеляційного 

господарського суду із заявою про поновлення двомісячного строку на 

оскарження ухвали судді господарського суду Волинської області про 

повернення позовної заяви. Додані до заяви докази доводять, що недотримання 

термінів мало місце з вини поштових організацій, якими було загублено 

матеріали справи, повернуті господарським судом. Вини заявника не 

встановлено. 

Яке рішення повинна прийняти апеляційна інстанція? 

Відповідь обґрунтуйте. 
 

Задача 2. Приватне підприємство «Айскрим» звернулося з позовом до 

господарського суду Дніпровської області про стягнення з відповідача – заводу 

«Кабельні мережі» – заборгованості за надані послуги, оскільки завод 

знаходився на грані банкрутства. В позовній заяві було викладено прохання про 

забезпечення позову шляхом накладання арешту на майно і грошові суми, що 

належать відповідачеві. 

Чи правомірні вимоги позивача? 

На якій стадій господарського процесу можливо забезпечення позову? 

Яким шляхом і яким актом це оформлюється? 
 

Задача 3. Між ТОВ "Спектр" і приватним підприємством із виготовлення 

меблів укладений договір про виготовлення для офісу товариства столів. 

Товариство перерахувало аванс, як і передбачалося договором. Однак 

підприємство роботу з виготовлення столів не розпочало, а переказані гроші 

повертати відмовилося. Товариство вирішило подати позов до господарського 

суду. Однак у прийнятті документів йому було відмовлено з посиланням на те, 

що копії документів, на підставі яких заявник обґрунтував свої вимоги, не були 

засвідчені нотаріусом. 

1. У яких нормативно-правових актах регламентується порядок 

оформлення і подання копій процесуальних документів? 

2. Чи підлягають нотаріальному посвідченню копії документів, що 

подаються до господарського суду? Перелічіть, яких саме документів. 

3. Що можна порадити в цій ситуації заявнику? 
 

Рекомендована література до Теми 5: 
1. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 № 1798-XII 

// Відомості Верховної Ради України, 11.02.1992, № 6, ст. 56. 
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2. Про виконавче провадження: Закон України від 21.04.1999 № 606-XIV // 

Відомості Верховної Ради України, 18.06.1999, № 24, ст. 207; Урядовий кур'єр, 

03.06.1999; Офіційний вісник України, 28.05.1999, № 19, стор.194 

Підручники, навчальні посібники, інші дидактичні та методичні 

матеріали 
1. Беляневич О. Про спеціалізацію в правовому регулюванні господарських 

договірних відносин // Право України. – 2010. – 8. – с.64. 

2. Васильєв С.В. Господарський процес України: Підручник. – 

К.:ЭСПАДА. – 2010, 288с. 

3. Господарське процесуальне право: Підручник / О.П. Подцерковний, О.О. 

Квасницька, Т.В. Степанова та ін., За ред. О.П. Подцерковного, М.Ю. Картузова. – 

Х.: Одіссей, 2011. – 400 с. 

 

ТЕМА 6. ВИРІШЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ У 

ПЕРШІЙ ІНСТАНЦІЇ 

Практичне заняття № 1– 2 год. 

План 
1. Задачі і зміст підготовки справи. 

2. Розгляд справи по суті і його значення. 

3. Тимчасова зупинка судового розгляду. 

4. Закінчення провадження у справі без винесення рішення. 

5. Винесення рішення по справі та його зміст. 
 

Навички, які мають бути вироблені під час заняття: 
- характеризувати стадії підготовки і розгляду справи господарського 

спору; 

- визначати вид процессуального документа, що складається судом на 

відповідній стадії господарського процесу. 
 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 
- визначати стадії судового процесу; 

- складати відповідні процесуальні документи в процесі підготовки, 

судового розгляду і винесення рішення по справі. 
 

Перелік документів, які складаються під час заняття: 
1. Підготувати проект ухвали суду про порушення провадження у справі. 

2. Підготувати проект ухвали суду про відкладення розгляду справи. 

3. Підготувати проект ухвали суду про зупинення провадження у справі та 

його поновлення. 

4. Підготувати проект ухвали суду про залишення позову без розгляду. 

5. Підготувати проект ухвали суду про припинення провадження у справі. 

6. Підготувати проект рішення суду по справі. 
 

Рекомендована література до Теми 6: 
1. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 № 1798-XII 

// Відомості Верховної Ради України, 11.02.1992, № 6, ст. 56. 
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2. Про виконавче провадження: Закон України від 21.04.1999 № 606-XIV // 

Відомості Верховної Ради України, 18.06.1999, № 24, ст. 207; Урядовий кур'єр, 

03.06.1999; Офіційний вісник України, 28.05.1999, № 19, стор.194 

3. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 № 1618-IV // 

Відомості Верховної Ради України, 08.10.2004, № 40, ст. 492, стор.1530, 40-42; 

Голос України, 18.05.2004, № 89; Урядовий кур'єр, 14.07.2004, № 130; Офіційний 

вісник України, 07.05.2004, № 16, ст. 1088, стор.11. 
 

Підручники, навчальні посібники, інші дидактичні та методичні 

матеріали 
1. Беляневич О. Про спеціалізацію в правовому регулюванні господарських 

договірних відносин // Право України. – 2010. – 8. – с.64. 

2. Васильєв С.В. Господарський процес України: Підручник. – 

К.:ЭСПАДА. – 2010, 288с. 

3. Господарське процесуальне право: Підручник / О.П. Подцерковний, О.О. 

Квасницька, Т.В. Степанова та ін., За ред. О.П. Подцерковного, М.Ю. Картузова. – 

Х.: Одіссей, 2011. – 400 с. 

4. Роїна О.М. Господарський процес : практ. посіб. / Роїна О.М. [4-те вид., 

доп. і перероб.]. – К. : КНТ, 2008. – 180 с. 

 

ТЕМА 7. ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ В АПЕЛЯЦІЙНОМУ ТА 

КАСАЦІЙНОМУ ПОРЯДКУ. ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ ВИЩОГО 

ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ УКРАЇНИ ВЕРХОВНИМ СУДОМ УКРАЇНИ 

Практичне заняття № 1– 2 год. 

План 
1. Сутність і поняття апеляційного провадження. Порушення апеляційного 

провадження та порядок розгляду справи в апеляційній інстанції. 

2. Повноваження суду апеляційної інстанції. 

3. Сутність, значення і право касаційного оскарження. Порядок розгляду 

касаційної скарги (подання). 

4. Повноваження суду касаційної інстанції при розгляді справи. 

Порушення і порядок перегляду в касаційному порядку постанов Вищого 

господарського суду України. 

5. Повноваження Верховного Суду України при перегляді в касаційному 

порядку постанов Вищого господарського суду України. 
 

Навички, які мають бути вироблені під час заняття: 
- розмежовувати повноваження місцевого та апеляційного господарських 

судів; 

- визначати, які ухвали господарського суду можуть бути переглянуті в 
апеляційному порядку; 

- визначати процесуальні документи, необхідні для апеляційного та 

касаційного провадження. 
 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 
- підготовлювати і складати процесуальні документи для апеляційного та 

касаційного провадження. 
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Перелік документів, які складаються під час заняття: 
1. Підготувати проект апеляційної скарги на рішення місцевого 

господарського суду. 

2. Підготувати проект постанови апеляційної інстанції. 

3. Підготувати проект касаційної скарги до Вищого Господарського Суду 

України. 

4. Підготувати проект постанови Вищого Господарського Суду України. 

5. Підготувати проект касаційної скарги до Верховного Суду України. 
 

Рекомендована література до Теми 7:  
1. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 № 1798-XII 

// Відомості Верховної Ради України, 11.02.1992, № 6, ст. 56. 

2. Про виконавче провадження: Закон України від 21.04.1999 № 606-XIV // 

Відомості Верховної Ради України, 18.06.1999, № 24, ст. 207; Урядовий кур'єр, 

03.06.1999; Офіційний вісник України, 28.05.1999, № 19, стор.194 

3. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 № 1618-IV // 

Відомості Верховної Ради України, 08.10.2004, № 40, ст. 492, стор.1530, 40-42; 

Голос України, 18.05.2004, № 89; Урядовий кур'єр, 14.07.2004, № 130; Офіційний 

вісник України, 07.05.2004, № 16, ст. 1088, стор.11. 
 

Підручники, навчальні посібники, інші дидактичні та методичні 

матеріали 
1. Беляневич О. Про спеціалізацію в правовому регулюванні господарських 

договірних відносин // Право України. – 2010. – 8. – с.64. 

2. Боровик С.С., Джунь В.В., Мудрий С.М. Захист прав суб'єктів 

господарювання в арбітражних судах України. – К.: Оріяни, 2001. – 228 с 

3. Васильєв С.В. Господарський процес України: Підручник. – 

К.:ЭСПАДА. – 2010, 288с. 

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

Квасницька, Т.В. Степанова та ін., За ред. О.П. Подцерковного, М.Ю. Картузова. – 

Х.: Одіссей, 2011. – 400 с. 

5. Роїна О.М. Господарський процес : практ. посіб. / Роїна О.М. [4-те вид., 

доп. і перероб.]. – К. : КНТ, 2008. – 180 с. 

 

ТЕМА 8. ПЕРЕГЛЯД РІШЕННЯ, УХВАЛИ, ПОСТАНОВИ 

ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ ЗА НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ. 

ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ, УХВАЛИ, ПОСТАНОВИ. ПРОВАДЖЕННЯ У 

СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

Практичне заняття № 1– 2год. 

План 

1. Поняття і підстави перегляду рішень за нововиявленими обставинами. 

2. Порядок подачі заяви і перегляд рішення. 

3. Учасники виконавчого провадження. Виконавчі документи. 
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Навички, які мають бути вироблені під час заняття: 
- відрізняти нововиявлені обставини від нових обставин, що виникли 

після вирішення справи, обставини, що зазнали змін після прийнятого рішення 

господарського суду, а також від нових доказів, які не були своєчасно надані 

господарському суду учасниками господарського процесу; 

- характеризувати учасників процедури виконання судових рішень; 

- визначати нормативні акти, які регулюють виконання рішень 

господарських судів; 

- характеризувати іноземних суб’єктів господарювання; 

- підготовлювати відповідні процесуальні документи. 
 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 
- встановлювати нововиявлені обставини; 

- аналізувати обставни, що виникають між учасниками процедури 

виконня судових рішень; 

- визначати особливості провадження у справах за участю іноземних 

суб’єктів господарювання; 

- складати відповідні процесуальні документи. 
 

Перелік документів, які складаються під час заняття: 
1. Підготувати проект заяви (подання) про перегляд судового рішення. 

2. Підготувати проект наказу господарського суду на виконання рішення, 

ухвали, постанови господарського суду. 
 

Практичні завдання: 
 

Задача 1. Відповідач МП «Мальорка» звернувся із заявою до місцевого 

господарського суду Донецької області про перегляд рішення за нововиявленими 

обставинами. Такою підставою він вважає документи, які не були прийняті судом 

як докази при вирішенні справи. В задоволенні заяви було відмовлено. 

Чи правомірна відмова? 

Що закон вважає нововиявленою обставиною? 
 

Задача 2. Державна акціонерна компанія ―Укренерго‖ прийняла рішення 

про відпуск громадянам-споживачам електроенергії лише за умов обладнання їх 

квартир електролічильниками. Даним рішенням було встановлено перелік 

виробників електролічильників, продукцією яких можуть бути обладнані квартири 

споживачів для кожної області окремо. 

Працівники однієї з італійських фірм-виробників електролічильників, яка не 

була включена до відповідного переліку "Укренерго‖, зауважили, що їх продукція 

перестала користуватись попитом після прийняття згаданого рішення. 

Представники структурних підрозділів Державної акціонерної компанії в областях 

відмовляли італійській фірмі у придбанні її продукції на тій підставі, що вона не 

включена до переліку "Укренерго‖. 

Італійська фірма звернулася із заявою до Антимонопольного комітету 

України, вбачаючи в діях Державної акціонерної компанії "Укренерго‖ порушення 

антимонопольного законодавства. 

Вирішіть справу. 
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Задача 3. Представництво іноземної компанії опублікувало оголошення в 

місцевій пресі про те, що візьме в оренду приміщення з метою обладнання його 

під офіс. Прочитавши оголошення, громадянин Л. звернувся до представництва 

з пропозицією укласти договір оренди належної йому квартири, в якій він не 

проживає. 

У представництві іноземної компанії Л. пояснили, що з ним не можуть 

укласти такий договір, оскільки він не є суб’єктом зовнішньоекономічної 

діяльності в Україні. 

Посилаючись на положення Закону України ―Про зовнішньоекономічну 

діяльність‖ згідно з якими суб’єктами цієї діяльності можуть виступати будь-

які фізичні особи, які мають цивільну правоздатність та дієздатність і постійно 

проживають на території України, Л. вважає відмову безпідставною. 

Вирішіть спір. 
 

Рекомендована література до Теми 8: 

1. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 № 1798-

XII // Відомості Верховної Ради України, 11.02.1992, № 6, ст. 56. 

2. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 № 1618-IV // 

Відомості Верховної Ради України, 08.10.2004, № 40, ст. 492, стор.1530, 40-42; 

Голос України, 18.05.2004, № 89; Урядовий кур'єр, 14.07.2004, № 130; 

Офіційний вісник України, 07.05.2004, № 16, ст. 1088, стор.11. 
 

Підручники, навчальні посібники, інші дидактичні та методичні 

матеріали 

1. Боровик С.С., Джунь В.В., Мудрий С.М. Захист прав суб'єктів 

господарювання в арбітражних судах України. – К.: Оріяни, 2001. – 228 с 

2. Васильєв С.В. Господарський процес України: Підручник. – 

К.:ЭСПАДА. – 2010, 288с. 

3. Горевий В.І., Куліш А. М., Чернадчук В. Д. Господарський процес. 

Практикум: Навчальний посібник. – Суми. Сумський державний університет. – 

2013. – 163 с. 

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

О.О. Квасницька, Т.В. Степанова та ін., За ред. О.П. Подцерковного, М.Ю. 

Картузова. – Х.: Одіссей, 2011. – 400 с. 

5. Роїна О.М. Господарський процес : практ. посіб. / Роїна О.М. [4-те 

вид., доп. і перероб.]. – К. : КНТ, 2008. – 180 с. 
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2. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

Здобувачів вищої освіти на практичних (семінарських) заняттях 

  
Б

А
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Розгорнутий, вичерпний виклад змісту даного питання; знання необхідних 

законів і нормативних матеріалів з дисципліни: «Господарський процес», 

міжнародних та міждержавних угод з обов’язковим на них посиланням під час 

розкриття питань, які того потребують; здатність здійснювати порівняльний 

аналіз різних теорій, концепцій, підходів та самостійно робити логічні 

висновки й узагальнення; демонстрація здатності висловлення та 

аргументування власного ставлення до альтернативних поглядів на дане 

питання з дисципліни: «Господарський процес»; виявлення творчих здібностей 

у розумінні, викладенні й використанні навчально-програмного матеріалу 

виконавчого провадження; засвоєння основної та додаткової літератури 

дисципліни. 

4 

Теоретичні питання з дисципліни виконавче провадження, винесені на 

розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному сформовані необхідні 

практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття навчальні 

завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час 

заняття з дисципліни: «Виконавче провадження» продемонстрована стабільна 

активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання 

практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 

переважно ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та 

правозастосовної практики. 

3 

Питання розкриті, але зі значною кількістю недоліків; під час формулювання 

основних теоретичних понять припущені суттєві неточності; невірне 

тлумачення норм закону та неповне використання цих норм під час 

відповіді на теоретичні питання або під час розв’язання практичного завдання 

з дисципліни «Господарський процес»; порушено логіку відповіді та 

висновків під час відповіді на конкретне питання. 

2 

Теоретичні питанняз дисципліни виконавче провадження, винесені на розгляд, 

засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять істотного характеру; 

практичні навички та вміння сформовані недостатньо; більшість навчальних 

завдань з дисципліни «Господарський процес» виконано, деякі з виконаних 

завдань містять істотні помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

Питання з дисципліни «Господарський процес» не розкриті; практичне 

завдання не розв’язано; твердження, зазначені у відповіді не аргументовані; 

висновки, зроблені під час відповіді, не відповідають правильним або не 

зроблені; характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка складає 

іспит, неправильно зрозуміла зміст питання чи не знає правильної відповіді, 

тому не відповіла на нього по суті. 

0 Відсутність на занятті 

 


