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СИЛАБУС 

Господарський процес 
(назва освітньої компоненти (дисципліни) 

 

1) Шифр за освітньою програмою: ОК 28 

2) Навчальний рік: 2020-2021 

3) Освітній рівень: бакалавр 

4) Форма навчання: денна 

5) Галузь знань: 08 ПРАВО 

6) Спеціальність, назва освітньої програми: 081 «Право», ОПП «Будівельне та містобудівне право» 

8) Статус освітньої компоненти: обов’язкова  

9) Семестр: VІ 

11) Контактні дані викладача: доц., к.ю.н. Похиленко І.С. 

Ауд. 431 Центрального корпусу КНУБА 

Профіль на сайті КНУБА: http://www.knuba.edu.ua/?page_id=78366 

Контакти: 044-241-5566;  

E-mail: pokhylenko.is@knuba.edu.ua ; pokhilenko_i@ukr.net 

12) Мова викладання: українська 

13) Пререквізити (дисципліни-попередники, які необхідно вивчити, щоб слухати цей курс): «Українська мова 

(за професійним спрямуванням), «Теорія держави і права», «Цивільне право», «Господарське право» 

14) Мета курсу: мета викладання навчальної дисципліни «Господарський процес» полягає у глибокому 

засвоєнні та закріпленні студентами теоретичного матеріалу дисципліни, розуміння природи господарських 

процесуальних відносин, а також напрацюванні навичок практичного застосування норм господарського 

процесу та написання процесуальних документів.  

 

15) Результати навчання: 

№ Програмний результат навчання  

Метод перевірки 

навчального 

ефекту 

Форма проведення 

занять 

Посилання на 

програмні 

компетентності 

1. ПРН2. Здійснювати аналіз суспільних 
процесів у контексті аналізованої проблеми і 

демонструвати власне бачення шляхів її 

розв’язання. 

Обговорення під 
час занять, 

тематичне 

дослідження, 

контрольна 

робота, есе 

Лекція, практичні 
заняття 

ІК  
ЗК2 
ЗК3 
ЗК4 
СК7 
СК8 
СК11 
СК12 
СК13 
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2. ПРН6. Оцінювати недоліки і переваги 

аргументів, аналізуючи відому проблему. 

Обговорення під 

час занять, захист 

індивідуального 

завдання, есе 

Лекція, практичні 

заняття 

ІК  

ЗК2 

ЗК3 

ЗК4 

СК1 

СК7 

СК8 

СК13 

3. ПРН8. Використовувати різноманітні 
інформаційні джерела для повного і 

всебічного встановлення певних обставин. 

Обговорення під 
час занять, захист 

індивідуального 

завдання, есе 

Лекція, практичні 
заняття 

ІК  
ЗК3 

ЗК4 

ЗК6 

СК7 

СК8 

СК11 

СК12 

СК13 

4. ПРН12. Доносити до респондента матеріал з 

певної проблематики доступно і зрозуміло. 

Обговорення під 

час занять, захист 

індивідуального 

завдання, есе 

Лекція, практичні 

заняття 

ІК  

ЗК3 

СК7 

СК8 

СК12 

5. ПРН21. Застосовувати набуті знання у 
різних правових ситуаціях, виокремлювати 

юридично значущі факти і формувати 

обґрунтовані правові висновки. 

Обговорення під 
час занять, захист 

індивідуального 

завдання, есе 

Лекція, практичні 
заняття 

ІК  
ЗК3 

СК7 

СК8 

СК11 

СК12 

СК13 

СК16 

6. ПРН22. Готувати проекти необхідних актів 

застосування права відповідно до правового 

висновку, зробленого у різних правових 

ситуаціях. 

Обговорення під 

час занять, захист 

індивідуального 

завдання, есе 

Лекція, практичні 

заняття 

ІК  

ЗК2 

ЗК3 

СК7 

СК8 
СК16 

7. ПРН23. Надавати консультації щодо 

можливих способів захисту прав та інтересів 

клієнтів у різних правових ситуаціях.  

 

Обговорення під 

час занять, захист 

індивідуального 

завдання, есе 

Лекція, практичні 

заняття 

ІК  

ЗК2  

ЗК3  

ЗК8  

ЗК9  

СК7  

СК8 

СК16 

8. ДПРН1. Знати механізм нормативної 

санкційності відносно правопорушень 

будівельного законодавства та нормативів 

містопланування.  

Обговорення під 

час занять, захист 

індивідуального 

завдання, есе 

Лекція, практичні 

заняття 

ІК  

ЗК2  

ЗК3  

СК7  
СК8  

СК13  

ДСК1 
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9. ДПРН2. Знати правові механізми реалізації 

владних рішень органів державної влади та 

місцевого самоврядування у сфері 

містопланування та містобудування.  

 

Обговорення під 

час занять, захист 

індивідуального 

завдання, есе 

Лекція, практичні 

заняття 

ІК  

ЗК2  

ЗК3  

СК7  

СК8  

СК12  

СК13  

СК15  
ДСК1 

10. ДПРН3. Знати основи контрольнонаглядової 

діяльності компетентних органів у сфері 

будівництва.  

 

Обговорення під 

час занять, захист 

індивідуального 

завдання, есе 

Лекція, практичні 

заняття 

ІК  

ЗК2  

ЗК3  

СК7  

СК8  

СК15  

ДСК1 

11. ДПРН6. Знати систему правового супроводу 

отримання дозвільної документації та 

правового супроводу стадій спорудження і 

здачі у експлуатацію об’єктів будівництва. 

Обговорення під 

час занять, захист 

індивідуального 

завдання, есе 

Лекція, практичні 

заняття 

ІК  

ЗК2  

ЗК3  

СК7  

СК8  

СК13  
ДСК1 

16) Структура курсу: 

Лекції, 

год. 

Практичні 

заняття, 

год. 

Лабораторні 

заняття, 

год. 

Курсовий проект/ 

курсова робота 

РГР/Контрольна 

робота 

Самостійні робота 

здобувача, 

год. 

Форма 

підсумко-

вого 

контролю 

36 36  контрольна робота - 1 48 іспит 

Сума годин: 120 

Загальна кількість кредитів ЕСТS  4 

Кількість годин (кредитів ЕСТS) аудиторного 

навантаження: 
72(2,4) 

 

17) Зміст курсу: (окремо для кожної форми занять – Л/Пр/Лаб/ КР/СРС) 

МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ  ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУ 

Змістовий модуль 1. Введення в господарське процесуальне право 
Тема 1.  Предмет, метод та джерела господарського процесуального права. 

Тема 2.  Юрисдикція господарських судів 

Тема 3. Загальна характеристика складу господарського суду. Відводи (самовідводи). 

Тема 4.  Учасники господарського процесу. 

Тема 5. Докази та доказування в господарському процесі 
Тема 6. Судові витрати. 

Тема 7. Процесуальні строки в господарському процесі 

Змістовий модуль 2. Провадження в господарському процесі. 

Тема 8. Письмові заяви учасників справи 

Тема 9. Врегулювання спору за участю судді 

Тема 10. Відкриття та розгляд справи в порядку загального позовного провадження 

Тема 11. Розгляд справ у порядку спрощеного позовного провадження 

Змістовий модуль 3. Перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядках.  

Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень у господарських справах. 

Тема 13. Перегляд судових рішень в касаційному провадженні  

Тема 14. Перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами 
Тема 15. Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень у господарських справах. 

Змістовий модуль 4. Особливості розгляду окремих категорій справ. 

Тема 16. Вирішення господарських спорів третейськими судами. 

Тема 17. Провадження у справах за участю іноземних осіб 

Тема 18.Особливості розгляду справ про банкрутство 
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Тематика індивідуальних завдань для студентів денної та контрольних робіт для студентів заочної 

форми навчання 

1. Предмет і метод господарського процесу. 

2. Принципи господарського процесу. 

3. Джерела господарського процесу. 

4. Загальна характеристика юрисдикції господарських судів. 

5. Підстави та порядок вирішення заявленого відводу (самовідводу) в господарському процесі. 

6. Поняття та класифікація учасників господарського процесу. 

7. Поняття доказів в господарському процесі 
8. Поняття і склад судових витрат в господарському процесі 

9. Розгляд справи по суті в господарському процесі 

10. Судові рішення в господарському процесі. 

11. Загальна характеристика наказного провадження в господарському процесі. 

12. Апеляційне провадження в господарському процесі 

13. Загальна характеристика касаційного провадження в господарському процесі. 

14. Перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами 

15. Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень у господарських справах. 

16. Вирішення господарських спорів третейськими судами. 

17. Провадження у справах про оскарження рішень третейських судів та про видачу наказів на примусове 

виконання рішень третейських судів. 

18. Провадження у справах за участю іноземних осіб 
19. Особливості розгляду справ про банкрутство 

Індивідуальне завдання підлягає захисту студентом на заняттях, які призначаються 

додатково. Індивідуальне завдання може бути виконане у різних формах. Студенти можуть зробити його у 

вигляді реферату. Реферат повинен мати обсяг 18-24 сторінок А4 тексту (кегль Times New Roman, шрифт 14, 

інтервал 1,5), включати план, структуру основної частини тексту відповідно до плану, висновки і список 

літератури, складений відповідно до ДСТУ 8302:2015. В рефераті можна помістити словник базових понять до 

теми. Водночас індивідуальне завдання може бути виконане в інших формах, наприклад, у вигляді презентації у 

форматі Power Point. В цьому разі обсяг роботи визначається індивідуально – залежно від теми. 

Література, що рекомендується для виконання індивідуального завдання, наведена, а в електронному 

вигляді вона розміщена на Освітньому сайті КНУБА, на сторінці кафедри політичних наук і права. 

Як виконання індивідуального завдання за рішенням викладача може бути зарахована участь студента 
у міжнародній або всеукраїнській науково-практичній конференції з публікацією у матеріалах конференції тез 

на одну з тем, дотичних до змісту дисципліни, або публікація статті на одну з таких тем в інших наукових 

виданнях. Також в якості індивідуального завдання може бути зарахована участь у конкурсах та зйомка відео за 

тематикою курсу. 

Текст індивідуального завдання подається викладачу не пізніше, ніж за 2 тижні до закінчення семестру. 

Заняття із захисту індивідуальних завдань призначаються не пізніше, ніж за 1 тиждень до закінчення семестру. 

Викладач має право вимагати доопрацювання індивідуального завдання, якщо воно не відповідає вимогам. 
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18) Основна література: 

І. Законодавчі акти, міжнародні договори 

1. Конституція України// Відомості Верховної Ради.- 1996.- N 30.- Ст. 141 

2. Господарський процесуальний кодекс України вiд 06.11.1991р. //Відомості Верховної Ради.1992. N 6.-

Ст.56  

3. Кодекс України з процедур банкрутства від  18.10.2018 р.// Відомості Верховної Ради.- 2019.- № 19.- 

Ст.74 

4. Кодекс торговельного мореплавства України вiд 23.05.1995 р. // Відомості Верховної Ради.-1995.-NN 
47, 48, 49, 50, 51,52.-Ст.349 

5. Закон Украни «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 р. // Відомості Верховної Ради 2016. № 

31. Ст.545 

6. Закон Украни «Про Вищу раду правосуддя» від 21.12.2016 р. Відомості Верховної Ради. 2017. № 7-8. 

Ст.50 

7. Закон України «Про доступ до судових рішень» вiд 22.12.2005 р.  Відомості Верховної Ради України.- 

2006.- N 15.-Ст. 128  

8. Закон України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» від 05.06.2012 р. Відомості 

Верховної Ради . 2013. № 17. Ст.158 

9. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від  05.07.2012 р. //Відомості Верховної 

Ради.- 2013.- № 27.-Ст.282 

10. Закон України «Про виконавче провадження» вiд 02.06.2016 р.  Відомості Верховної Ради. 2016. № 30. 
Ст.542 

11. Закон України «Про прокуратуру»  від 14.10.2014 р. Відомості Верховної Ради. 2015. № 2-3 Ст.12 

12. Закон України «Про третейські суди» від 11.05.2004 р.// Відомості Верховної Ради України.- 2004.- N 

35.- Ст.412 

13. Закон України «Про судовий збір» вiд 08.07.2011 р. //Голос України вiд 03.08.2011 - № 142 

 

ІІ. Підручники, навчальні посібники, практикуми, конспекти та тексти лекцій 
1. Господарський процес: підручник. / Світличний О. П. – Вид. 2, перероб. і доп. – К.: НУБіП України, 

2018. – 342 с. 

2. Господарський процес. Практикум : навч.посібник /кол.авт.-Дніпро : Видавець біла К.О., 2018.-192с 

3. Господарське процесуальне право (у схемах і таблицях) [Текст] : 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. 

4. Господарський процес : навч. посіб. / [В. А. Кройтор, О. В. Синєгубов, О. Г. Бортнік та ін.] ; за заг. ред. 

проф. В. А. Кройтора ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2020. – 328 с 

5. Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України. Станом на 20 січня 

2018 року. [текст]За заг. ред. Кроєда С.О.- Київ: Видавничий дім "Професіонал", 2018. 400 с. 

6. Похиленко І.С. Господарське судочинство: Курс лекцій.-К.2015-224с 
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19) Додаткові джерела: 

1. Беляневич О.А. Про відповідність предмета позову встановленим способам захисту права. Вісник 
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21) Умови допуску до підсумкового контролю: 

1. Консультації з дисципліни проводяться керівником курсу щотижнево у четвер о 15:20 в ауд. 432 

Центрального корпусу КНУБА. 2. Студенту, який має підсумкову оцінку за дисципліну від 35 до 59 балів, 

призначається додаткова сесія. 3. Студент, який не здав та/або не захистив індивідуальне завдання, не 

допускається до складання заліку. В цьому разі він повинен виконати та захистити індивідуальне завдання в 

період між основною та додатковою сесіями. 6. Студент має право на оскарження результатів контроля 

(апеляцію). Правила подання та розгляду апеляції визначені внутрішніми документами КНУБА, які розміщені 

на сайті КНУБА та зміст яких доводиться до студентів на початку вивчення дисципліни 

22) Політика щодо академічної доброчесності: 

1. Списування під час тестування, які проводяться у письмовій формі, заборонені (в т.ч. із використанням 

мобільних девайсів). У разі виявлення фактів списування з боку студента він отримує інше завдання. У разі 

повторного виявлення призначається додаткове заняття для проходження тестування. 

 2. Тексти індивідуальних завдань (в т.ч. у разі, коли вони виконуються у формі презентацій або в інших 

формах) перевіряються на плагіат. Для цілей захисту індивідуального завдання оригінальність тексту має 

складати не менше 70%. Виключення становлять випадки зарахування публікацій студентів у матеріалах 

наукових конференціях та інших наукових збірників, які вже пройшли перевірку на плагіат. 

23) Посилання на сторінку електронного навчально-методичного комплексу дисципліни: 

http://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=2964 

 


