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Основні  засади  ринкової  економіки  передбачають  повну  господарську

самостійність  суб’єктів  господарювання,  які  вступають  у  різноманітні

господарсько-виробничі,  організаційно-господарські  та  внутрішньо-

господарські  відносини.  Cуспільні  відносини,  що  виникають  у  процесі

організації  та  здійснення  господарської  діяльності,  регулюються  значним

масивом нормативно-правових актів. Складність правового регулювання сфери

господарювання,  зумовлена  об’єктивними  чинниками,  підвищує  вимоги  до

майбутніх фахівців з правознавства щодо знань  засад господарського права та

практичних  навичок  застосування  норм  господарського  законодавства  у

повсякденній  правозастосовній  практиці,  у регулюванні  господарських

відносин на локальному рівні. 

Разом з  цим, практика застосування  основних положень господарського

права  вимагає  від  юристів  чіткого  знання  положень  господарського

процесуального  права щодо  організації  та  діяльності  господарських  судів

України,  особливостей  розгляду спорів у сфері  господарювання;  формування

уміння  застосовувати  на  практиці  набуті  знання  та  складати  відповідні

процесуальні документи. 

Господарське право та процес виступає складовою частиною системи права

України, воно пов’язане з іншими його галузями, які взаємодіють між собою. 

Викладання  навчальної  дисципліни  спрямовано  на  вивчення  студентами

основних  положень  господарського та  господарського  процесуального

законодавства,  судової  практики,  практичної  діяльності  суб’єктів

господарювання  та супроводжується  висвітленням  наукових  і  практичних

проблем теорії та практики господарського права. 

Навчальна  дисципліна  «Господарське  право та  процес» покликана

забезпечити опанування  студентами основних знань з правового регулювання

суспільних  відносин  щодо  організації,  безпосереднього  здійснення

господарської  діяльності  й управління  нею,  та  здійснення  господарського

судочинства.
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Навчальний курс господарського права та процесу складається з лекційних

і семінарських занять,  які  підсумовують  залік  та  іспит.  Основні  розділи  та

найбільш  складні  теми  розглядаються  на  лекціях,  інші  виносяться  на

семінарські заняття та на самостійну  роботу студента.

Основні завдання вивчення навчальної дисципліни: 

– ознайомити студентів з джерелами господарського права;

– визначити правовий статус учасників господарських відносин;

– ознайомити студентів з організаційно-управлінськими засадами у  сфері

господарювання;

– ознайомити  студентів  із  засадами  майнових  відносин  у  сфері

господарювання;

– визначити  поняття,  види,  підстави  виникнення  господарських

зобов’язань, а також забезпечення їх виконання;

– ознайомити  студентів  з  поняттям,  ознаками,  функціями  та  видами

господарських договорів та господарсько-правової відповідальності;

– ознайомити  студентів  з  засадами господарського  процесу, структурою

господарських судів, їх компетенцією, підвідомчістю і підсудністю господарсь-

ких спорів, стадіями й порядком вирішення господарських спорів і виконанням

рішень, ухвал, постанов господарського суду. 

Після вивчення навчального курсу студенти повинні

уміти :

– орієнтуватись у нормативних джерелах господарського законодавства;

– використовувавти окремі  положення  господарського  законодавства  у

практичній  діяльності;

– складати окремі юридичні документи у сфері господарської діяльності;

– тлумачити та застосовувати норми Конституції України, господарського і

господарського процесуального права.

1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ, СЕМІНАРСЬКИХ

 ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
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№

пор

Назви тем Кількість годин
денна форма заочна форма

Усьо
го

у тому числі усьо

го

у тому числі
л с с. р. л с с. р.

Змістовий модуль 1
1 Основні  засади

господарської діяльності

12 2 2 8 11 11

2 Суб’єкти господарювання 12 2 2 8 15 2 2 11

3 Майнова основа 

господарювання

12 2 2 8 11 11

4 Господарські 

зобов’язання

12 2 2 8 11 11

5 Відповідальність  за

правопорушення  у  сфері

господарювання

12 2 2 8 13 2 11

6 Правове  регулювання

окремих  видів

господарської діяльності

 14 2 4 8 11 11

7 Правове  регулювання

фінансової  діяльності.

Зовнішньоекономічна

діяльність.  Спеціальні

режими господарювання

12 2 2 8 11 11

Разом  за  змістовим

модулем 1

86 14 16 56 83 4 2 77

Змістовий модуль 2
8 Загальні засади 

господарського 

судочинства. Юрисдикція 

господарських судів. 

Суб’єкти господарського 

судочинства

12 2 2 8 15 2 2 11

9 Загальні  засади

господарського

12 2 2 8 11 11
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судочинства.  Докази  та

доказування  в

господарському  процесі.

Судові  витрати.

Процесуальні  строки.

Судові  виклики  і

повідомлення
10 Наказне провадження. 

Позовне провадження

12 2 2 8 15 2 2 11

11 Перегляд судових рішень 14 2 2 10 11 11
12 Виконання судових 

рішень

14 2 2 10 15 15

Разом за змістовим 

модулем 2

64 10 10 44 67 4 4 59

Усього годин :
150 24 26 100 150 8 6 136

2 ПЕРЕЛІК СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Семінарське заняття № 1

Тема Основні засади господарської діяльності

Мета: визначити  предмет  регулювання  господарської діяльності;  ознаки

господарських  правовідносин,  засоби  державного  регулювання  господарської

діяльності, види господарської діяльності.

Питання для обговорення

1. Загальні положення про господарську діяльність.
2. Участь держави і місцевого самоврядування у сфері господарювання.
3. Обмеження  монополізму  та  захист  суб’єктів  господарювання  і

споживачів від недобросовісної конкуренції.
4. Види господарської діяльності.
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Короткі теоретичні відомості

Господарські правовідносини  – це врегульовані нормами права, суспільні

відносини,  котрі  виникають  у  сфері  господарювання  щодо  безпосереднього

здійснення  господарської  діяльності  та/або  керівництва  такою  діяльністю,

характеризуються  особливим  суб’єктним  складом,  а  також  поєднанням

організаційних і майнових елементів.

Господарська діяльність – це така суспільно-корисна діяльність суб’єктів

господарювання щодо виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг

з  метою  їх  реалізації  за  плату,  що  ґрунтується  на  поєднанні  приватних  і

публічних інтересів і здійснюється професійно.

Підприємництво – це самостійна,  ініціативна, систематична, на власний

ризик  господарська  діяльність,  що  здійснюється  суб’єктами  господарювання

(підприємцями) з  метою досягнення  економічних і  соціальних результатів  та

одержання прибутку.

Завдання до теми

Завдання 1. Вивчити навчальний матеріал.

Завдання 2. Підготувати та обговорити реферати на тему:

2.1 Господарські правовідносини, їх ознаки та види.

2.2 Особливості некомерційної господарської діяльності.

Контрольні питання

1. Які ознаки господарської діяльності?

2. Які види господарських правовідносин ви знаєте?

3. Чим відрізняється господарська діяльність від трудової?

4. Загальні гарантії прав підприємців.

5. Підстави припинення підприємницької діяльності. 

6. У  чому  полягає  зміст  державного  контролю  у  сфері  господарської

діяльності?

Література : [1, с. 13; 2, с. 27; 4, с. 12–13;  37, с. 34].

Семінарське заняття № 2

Тема Суб’єкти господарювання 
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Мета: ознайомити студентів з поняттям і видами суб’єктів господарської

діяльності; визначити поняття реєстрації суб’єкта господарювання, органи, які

здійснюють  державну  реєстрацію,  ознайомитися  з  даними,  які  вносяться  в

Єдиний  державний  реєстр  юридичних  осіб,  фізичних  осіб  –  підприємців  та

громадських  формувань,  ознайомити  студентів  з  процедурою  ліквідації  та

реорганізації  суб’єктів  господарювання  та  особливостями  правового  статусу

суб’єктів господарювання

Питання для обговорення

1. Поняття та види суб’єктів господарського права. 
2. Утворення суб’єктів господарювання, їх державна реєстрація.
3. Припинення суб’єкта господарювання.
4. Правовий статус підприємств.
5. Правовий статус господарських товариств.
6. Правовий статус об’єднань підприємств.
7. Правовий статус громадянина як суб’єкта господарювання.
8. Особливості правового статусу інших суб’єктів господарювання.

Короткі теоретичні відомості

Суб’єкти  господарського  права  (господарських  правовідносин) –  це

учасники господарських відносин, що безпосередньо здійснюють господарську

діяльність або управляють такою діяльністю, створені у встановленому законом

порядку, мають необхідне для здійснення такої діяльності майно та володіють

господарською правосуб’єктністю.

До  учасників відносин  у  сфері  господарювання  належать  :  суб’єкти

господарювання,  споживачі,  органи  державної  влади  й  органи  місцевого

самоврядування,  наділені  господарською  компетенцією,  а  також  громадяни,

громадські та інші організації, які є засновниками суб’єктів господарювання чи

здійснюють  щодо  них  організаційно-господарські  повноваження  на  підставі

відносин власності.

Державна реєстрація суб’єктів  господарювання – це засвідчення  факту

створення  або  припинення  юридичної  особи,  засвідчення  факту  набуття  або

позбавлення  статусу  підприємця  фізичною особою,  а  також вчинення  інших
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реєстраційних  дій,  які  передбачені  законом,  шляхом  внесення  відповідних

записів до Єдиного державного реєстру.

Єдиний  державний  реєстр  юридичних  осіб  та  фізичних  осіб –  під-

приємців – це автоматизована система збирання, накопичення, захисту, обліку

та надання інформації про юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців.

Акціонерне товариство (AT) – це таке господарське товариство, статутний

фонд  якого  поділений  на  визначену  кількість  часток  рівної  номінальної

вартості,  виражених  в  акціях,  та  яке  несе  відповідальність  за  своїми

зобов’язаннями усім своїм майном; акціонери несуть ризик збитків, пов’язаних

із діяльністю товариства, у межах вартості належних їм акцій.

Товариство  з  обмеженою  відповідальністю –  це  таке  господарське

товариство, статутний фонд якого поділений на частки визначених установчими

документами розмірів та яке несе  відповідальність  за  своїми зобов’язаннями

усім своїм майном; учасники, які повністю сплатили свої внески, несуть ризик

збитків, пов’язаних із діяльністю товариства, у межах вартості своїх внесків.

Товариство з додатковою відповідальністю (ТДВ) – це таке господарське

товариство, статутний фонд якого поділений на частки, розмір яких визначений

статутом, та яке несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім власним

майном, а у разі його недостатності – також: майном учасників у визначеному

установчими документами кратному розмірі до вкладу кожного з них.

Повне товариство  – це таке господарське товариство, всі учасники якого

від  імені  товариства спільно здійснюють підприємницьку діяльність і  несуть

додаткову відповідальність за зобов’язаннями товариства усім своїм майном.

Командитне товариство (КТ) – це таке господарське товариство, в якому

один або більше учасників здійснюють від імені  товариства підприємницьку

діяльність та несуть щодо боргів додаткову відповідальність за зобов’язаннями

товариства всім своїм майном, на яке за законом може бути звернене стягнення

(повні учасники), а інші учасники присутні в діяльності товариства лише своїми

внесками (вкладники). 

Завдання до теми
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Завдання 1. Вивчити навчальний матеріал.

Завдання 2. Підготувати та обговорити реферати на тему :

2.1 Особливості ліквідаційної процедури.

2.2 Процедура державної реєстрації суб’єктів господарювання.

2.3 Правовий статус кредитної спілки.

Завдання 3. Зробити  аналіз  положень  розділу  2  «Суб’єкти

господарювання» Господарського кодексу.

Завдання  4. Зробити  аналіз  положень  ЗУ  «Про  державну  реєстрацію

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців і громадських формувань» від 15

травня 2005 року.

Контрольні питання

1. Розкрийте  поняття  суб’єктів  господарського  права  в  широкому  та

вузькому розумінні.
2. Які основні ознаки суб’єктів господарювання?
3. Що таке Єдиний державний реєстр юридичних осіб,  фізичних осіб  –

підприємців та громадських формувань?
4. Ким здійснюється державна реєстрація?
5. Які відомості  вносяться в Єдиний державний реєстр юридичних осіб,

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань?

6. Які форми припинення суб’єктів господарювання Ви знаєте?

7. Що передбачає загальний порядок ліквідації суб’єктів господарювання?

8. У  якому  порядку  задовольняються  претензії  кредиторів  суб’єкта,  що

ліквідується?

9. Назвіть ознаки об’єднання підприємств.

10.Дайте визначення понять асоціації та корпорації.

11.Які відомості зазначаються у статуті кредитної спілки?

Література : [1, с. 10; 2, с. 26–27; 4, с. 36; 19, с. 47].

Семінарське заняття № 3
Тема Майнова основа господарювання
Мета: визначити  правовий  режим  і  види  майна  у  відносинах  у  сфері

господарювання.
Питання для обговорення
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1.  Речові  права  у  сфері  господарювання:  право  власності,  право

господарського відання, право оперативного управління та інші.

2. Майно суб’єктів господарювання та джерела його формування.

3. Приватизація державних та комунальних підприємств.

4. Використання природних ресурсів у сфері господарювання.

5. Використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності.

6. Цінні папери у господарській діяльності.

7. Корпоративні права та корпоративні відносини.

Короткі теоретичні відомості

Правовий режим майна – це сукупність вимог, що висуваються до майна

під час його набуття, використання у процесі господарської діяльності, вибуття.

У господарській діяльності правовий режим майна виявляється у встановленні

особливих правил обліку майна, порядку погашення його вартості, віднесення

вартості майна на собівартість та інші.

Майном визнається  сукупність  речей  та  інших  цінностей  (включаючи

нематеріальні  активи),  які  мають  вартісне  визначення,  виробляються  чи

використовуються у діяльності суб’єктів господарювання та відображаються в

їх  балансі  або  враховуються  в  інших  передбачених  законом  формах  обліку

майна цих суб’єктів.

Основні фонди (основні засоби) – це матеріальні активи, які підприємство

утримує  з  метою  використання  їх  у  процесі  виробництва  або  постачання

товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення

адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного

використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу,

якщо він довший за рік).

Оборотні засоби (оборотні активи) – це грошові кошти та їх еквіваленти,

що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації

чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з
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дати балансу (відповідно до ч.  4 ст. 139 ГК це сировина, паливо,  матеріали,

малоцінні  предмети  та  предмети,  що  швидко  зношуються,  інше  майно

виробничого та невиробничого призначення, що віднесено законодавством до

оборотних засобів).

Корпоративні  права –   це права  особи,  частка  якої  визначається  у

статутному  капіталі  (майні)  господарської  організації,  що  містять

правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією,

отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у

разі  ліквідації  останньої  відповідно  до  закону, а  також  інші  правомочності,

передбачені законом та статутними документами.

Завдання до теми

Завдання 1. Підготувати та обговорити реферати на тему:

1.1. Майно господарських товариств.

1.2. Цінні папери та їх види.

Контрольні питання

1. Як  співвідносяться  право  власності,  право  господарського  відання  та

право оперативного управління?
2. Назвіть види майна суб’єктів господарювання.
3. Які ви знаєте види обліку майна?
4. Права  суб’єктів  господарювання  щодо  використання  природних

ресурсів.
5. Правомочності  щодо  використання  об’єктів  прав  інтелектуальної

власності в господарській діяльності.

Література : [2, с. 18; 4, с. 41; 8, с. 40; 16, с. 17–18].

Семінарське  заняття № 4

Тема  Господарські зобов’язання. Правове регулювання господарсько-

договірних відносин

Мета: ознайомити  студентів  з  поняттям  і  видами  господарських

зобов’язань і договорів; змістом, формою, процедурою укладення та розірвання,

змінами  господарських  договорів  та   процедурою  банкрутства  суб’єктів

підприємництва.

13



Питання для обговорення

1. Поняття  господарського  зобов’язання.  Підстави  виникнення  та

припинення господарських зобов’язань.

2. Види господарських зобов’язань.

3. Способи забезпечення виконання господарських зобов’язань.

4. Господарські договори. Види господарських договорів.

5. Правові вимоги до форми та змісту господарського договору.

6. Ціни і ціноутворення у сфері господарювання.

7. Визнання суб’єкта підприємництва банкрутом.

Короткі теоретичні відомості

Господарським визнається зобов’язання, що  виникає  між  суб’єктом

господарювання  й  іншим  учасником  (учасниками)  відносин  у  сфері

господарювання з підстав, передбачених Господарським кодексом (ч. 1 ст. 173

ГК України).

Суб’єктами зобов’язання є визначені суб’єкти господарювання: управнена

сторона  (кредитор)  і  зобов’язана  сторона  (боржник).  Кредитор  –  це  особа,

управнена  вимагати  від  свого  контрагента  (боржника)  здійснення  певної  дії

(ряду дій) або утримання від дії (ряду дій). Боржник – це особа,  зобов’язана

здійснити  на  користь  кредитора  певну  дію  (низку  дій)  або  утриматися  від

здійснення такої.

Договір – майнова угода між двома або більше суб’єктами господарського

права. 

Господарський  договір –  це  зафіксовані  в  спеціальному  правовому

документі  на  підставі  угоди  майново-організаційні  зобов’язання  учасників

господарських відносин (сторін), спрямовані на обслуговування (забезпечення)

їх  господарської  діяльності  (господарських  потреб)  з  врахуванням

загальногосподарських (публічних) інтересів.

У  випадках,  передбачених  законом,  щодо  неплатоспроможного

боржника застосовуються такі  процедури: розпорядження майном боржника;

14



мирова угода; санація (відновлення платоспроможності)  боржника; ліквідація

банкрута.

Завдання до теми

Завдання 1. Вивчити навчальний матеріал.

Завдання 2. Підготувати та обговорити реферати на тему :

2.1 Поняття та ознаки господарського договору.

2.2 Процедура визнання суб’єкта підприємництва банкрутом.

Завдання 3. Зробити аналіз положень глави 20 та розділу 5 ГК України.

Література : [2, с. 87; 4, с. 13; 19, с. 9; 22, с. 17–18].

Семінарське заняття № 5

  Тема Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання

Мета:  ознайомити  студентів  з видами,  функціями,  підставами,

принципами,  межами,  формами відповідальності за  правопорушення у  сфері

господарювання.

Питання для обговорення

1. Поняття та види юридичної відповідальності у сфері господарювання.

2. Функції юридичної відповідальності у сфері господарювання.
3. Підстави виникнення господарсько-правової відповідальності.
4. Форми  господарсько-правових  санкцій:  відшкодування  збитків,

неустойка,  конфіскація,  оперативно-господарські  санкції,  адміністративно-

господарські санкції. Відповідальність за заподіяну шкоду.
5. Відповідальність  суб’єктів  господарювання  за  порушення

антимонопольно-конкурентного законодавства.

Короткі теоретичні відомості

Господарсько-правова  відповідальність –  це  майново-організаційні  за

змістом та юридичні за формою заходи впливу на економічні інтереси учасників

господарських  правовідносин  у  разі  вчинення  ними  господарського

правопорушення. 

Господарсько-правова  відповідальність  базується  на  визначених  ГК

України (ч. 3, ст. 216) принципах, згідно з якими:
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– потерпіла сторона має право на відшкодування збитків незалежно від того,

чи є застереження про це в договорі;

–  передбачена  законом  відповідальність  виробника  (продавця)  за

недоброякісність  продукції  застосовується  також  незалежно  від  того,  чи  є

застереження про це в договорі;

– сплата  штрафних  санкцій  за  порушення  зобов’язання,  а  також

відшкодування збитків не звільняють правопорушника без згоди другої сторони

від виконання прийнятих зобов’язань у натурі;

– у  господарському  договорі  неприпустимі  застереження  щодо  виключення

або обмеження відповідальності виробника (продавця) продукції.

Формами господарсько-правової відповідальності є :

– відшкодування збитків;

– сплата неустойки;

– конфіскація;

– господарсько-адміністративні санкції;

– планово-госпрозрахункові  (оціночні) санкції;

– господарсько-організаційні санкції.

Завдання до теми

Завдання 1. Вивчити навчальний матеріал.

Завдання 2. Підготувати та обговорити реферати на тему :  

2.1 Форми господарсько-правової відповідальності.

Контрольні питання

1. У  чому  полягає  специфіка  господарсько-правової  відповідальності  як

різновиду юридичної відповідальності?

2.  Чи  має  особливості  склад  правопорушення  для  застосування

господарсько-правової відповідальності?

3. Відповідно до яких принципів має застосовуватися господарсько-правова

відповідальність?

4. Назвіть функції господарсько-правової відповідальності.

5. У якому порядку застосовується господарсько-правова відповідальність?
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6.  Поняття  та  порядок  застосування  адміністративно-господарських

санкцій.

Література : [2, с. 12–13; 7, с. 17; 9, с. 10–11; 16, с. 42; 30, с. 82].

Семінарське заняття № 6
Тема Правове регулювання окремих видів господарської діяльності
Мета : ознайомити студентів з особливостями регулювання окремих видів

господарської діяльності.
Питання для обговорення

1. Правове регулювання господарсько-торговельної діяльності.
2. Правове регулювання біржової торгівлі.
3. Правове регулювання оренди та лізингу у сфері господарювання.
4. Правове регулювання комерційного посередництва.
5. Правове регулювання діяльності транспорту.
6. Правове регулювання капітального будівництва.
7. Правове регулювання інноваційної діяльності.

Короткі теоретичні відомості

Господарсько-торговельною є  діяльність,  що  здійснюється  суб’єктами

господарювання у сфері товарного обігу, спрямована на реалізацію продукції

виробничо-технічного призначення  і  виробів  народного споживання,  а  також

допоміжна діяльність, яка забезпечує їх реалізацію шляхом надання відповідних

послуг. 

Товарна біржа – організація, що об’єднує юридичних і фізичних осіб, які

проводять виробничу та комерційну діяльність, і  має на меті надання послуг в

укладенні  біржових угод,  виявлення  товарних  цін,  попиту та  пропозиції  на

товари,  вивчення,  упорядкування  та  полегшення товарообігу та  пов’язаних  з

ним торговельних операцій.

 Лізинг – це господарська діяльність, спрямована на інвестування власних

чи залучених фінансових коштів,  яка полягає в наданні за договором лізингу

однією  стороною  (лізингодавцем)  у  виключне  користування  другій  стороні

(лізингоодержувачу)  на  визначений  строк  майна,  що  належить лізингодавцю

або  набувається  ним  у  власність  (господарське  відання)  за  дорученням  чи

погодженням лізингоодержувача  у  відповідного  постачальника  (продавця)

майна, за умови сплати лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів.
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Комерційне  посередництво (агентська  діяльність)  є  підприємницькою

діяльністю,  що  полягає  в  наданні  комерційним  агентом  послуг  суб’єктам

господарювання  під  час  здійснення  ними  господарської  діяльності  шляхом

посередництва від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок суб’єкта, якого

він представляє.

За  договором  перевезення вантажу  одна  сторона  (перевізник)

зобов’язується доставити ввірений їй другою стороною (вантажовідправником)

вантаж до пункту призначення в установлений законодавством чи договором

строк  і видати його  уповноваженій  на  одержання  вантажу  особі

(вантажоодержувачу),  а  вантажовідправник  зобов’язується  сплатити  за

перевезення вантажу встановлену плату.

Будівництво об’єктів  виробничого  й  іншого  призначення,  підготовка

будівельних  ділянок,  роботи  з  обладнання  будівель,  роботи  з  завершення

будівництва, прикладні й експериментальні дослідження та розробки тощо, які

виконуються  суб’єктами  господарювання  для  інших  суб’єктів  або  на  їх

замовлення, здійснюються на умовах підряду.

Інноваційна  діяльність –  це  одна  з  економіко-правових  форм

інвестиційної  діяльності,  що  здійснюється  з  метою впровадження  досягнень

науково-технічного  прогресу  у  виробництво  та  соціальну  сферу  з  метою

досягнення  певного соціально-економічного ефекту, в  тому  числі  випуску та

розповсюдження  принципово нових видів техніки та технологій,  досягнення

прогресивних  міжгалузевих  структурних  зрушень,  випуску  нових

конкурентноспроможних товарів, послуг та ін.

Завдання до теми

Завдання 1. Вивчити навчальний матеріал.

Завдання 2. Підготувати та обговорити реферати на тему :

2.1 Характеристика договору поставки.

2.2  Характеристика  договору  контрактації  сільськогосподарської  про-

дукції. 
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Завдання 3. Аналіз положень глави 34 «Правове регулювання інноваційної

діяльності» Господарського кодексу України.

Контрольні питання

1.  Як  законодавство  України  визначає  господарсько-торговельну  діяль-

ність?

2. Дайте характеристику договору поставки.

3. Як класифікуються товарні біржі?

4. Назвіть характерні ознаки договору міни (бартеру).

5. Дайте визначення поняття агентського договору.

6. За рахунок яких коштів може здійснюватися капітальне будівництво?

7. За якими напрямами здійснюється інноваційна діяльність?

8. У чому полягають гарантії інноваційної діяльності?

       Література :  [2, с. 21; 4, с. 38; 14, с. 21–22].

Семінарське заняття № 7

Тема Правове  регулювання  фінансової  діяльності.

Зовнішньоекономічна діяльність. Спеціальні режими господарювання.

Мета: ознайомити  студентів  з  особливостями  фінансової  та

зовнішньоекономічної  діяльності і спеціальними режимами господарювання.

Питання для обговорення

1. Поняття банківської системи України, її структура.
2. Національний  банк  України:  функції  та  повноваження.  Індикативне  й

адміністративне регулювання банківської діяльності.
3. Система банківських операцій (послуг), їх регулювання.
4. Страхування у сфері господарювання.
5. Аудиторська діяльність.
6. Комерційна концесія.
7. Поняття, суб’єкти та види зовнішньоекономічної діяльності.
8. Іноземні інвестиції.
9. Спеціальні режими господарювання.

Короткі теоретичні відомості

Банки –  це  фінансові  установи,  функціями  яких  є  залучення  у  вклади

грошових коштів громадян та юридичних осіб і розміщення зазначених коштів

від свого імені,  на власних умовах і  на власний ризик, відкриття та ведення
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банківських  рахунків  громадян  та  юридичних  осіб.  Виконання  банками  цих

функцій  (здійснення  відповідних  банківських  операцій)  в  сукупності  є

банківською діяльністю.

Банк – юридична особа, яка на підставі банківської ліцензії має виключне

право надавати банківські послуги, відомості  про яку внесені до Державного

реєстру банків.

Банківська система України складається з Національного банку України

та  інших  банків,  а  також філій  іноземних  банків,  що  створені  та  діють  на

території  України  відповідно  до  положень  цього  Закону  й  інших  законів

України.

Страхування –  це  діяльність  спеціально  уповноважених  державних

організацій  та  суб'єктів  господарювання  (страховиків),  пов’язана  з  наданням

страхових послуг юридичним особам або громадянам (страхувальникам) щодо

захисту їх майнових інтересів у разі настання визначених законом чи договором

страхування  подій  (страхових  випадків),  за  рахунок  грошових  фондів,  які

формуються шляхом сплати страхувальниками страхових платежів.

Зовнішньоекономічною діяльністю є  господарська діяльність  за  участю

вітчизняних та іноземних суб’єктів господарювання, складовою якої є перетин

митного кордону України майном та/або робочою силою, і яка здійснюється в

спеціальному правовому режимі.

Завдання до теми

Завдання 1. Опрацювати наданий метеріал.

Завдання 2. Підготувати реферати на тему:

2.1 Банківська система в Україні.

2.2 Особливості зовнішньоекономічного договору.

2.3 Види страхування в Україні.

2.4 Правове регулювання концесійного договору.

Контрольні питання

1. Яка структура банківської системи в Україні?
2. Дайте характеристику правового статусу банку.
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3. Які види банківських операцій ви знаєте?
4. Які функції та компетенцію має Національний банк України?
5. Які  банківські  операції  можуть  надаватися  в  Україні?  Розкрийте  їх

особливості.
6. Які види фінансових послуг ви знаєте?
7. Який порядок надання фінансових послуг уповноваженими суб’єктами?
8. Які функції має Національна комісія з регулювання ринків фінансових

послуг України?
9. У яких формах може здійснюватись зовнішньоекономічна діяльність?

10. Назвіть принципи концесійної діяльності.

Література :  [2, с. 4–7; 10, с. 14; 13, с. 15; 18, с. 23; 31, с. 43].

Семінарське заняття № 8

Тема  Загальні  засади  господарського  судочинства.  Юрисдикція

господарських судів. Суб’єкти господарського судочинства

Мета: визначити  поняття  підвідомчості,  поняття  і  види  підсудності  та

правовий статус учасників господарського процесу. 

Питання для обговорення

1. Основні принципи господарського судочинства.

2. Юрисдикція господарських судів.

3. Склад суду. Відводи.

4. Правовий статус учасників справи.

5. Правовий статус представників.

6. Правовий статус інших учасників судового процесу (помічника судді,

секретаря судового засідання, судового розпорядника, свідка, експерта, експерта

з питань права, перекладача, спеціаліста).

Короткі теоретичні відомості

Підвідомчість –  це   визначена  законом  сукупність  повноважень

господарських  судів  щодо  розгляду  справ,  віднесених   до   їх компетенції.

Підсудність визначається колом справ у спорах,  вирішення яких віднесено до

підвідомчості певного господарського суду.

У справах позовного провадження  учасниками справи є сторони та треті

особи, а у наказному провадженні – заявник та боржник.
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Свідок – будь-яка дієздатна фізична особа, якій відомі будь-які обставини,

що стосуються справи.

Експерт – особа,  яка  володіє  спеціальними знаннями,  необхідними для

з’ясування відповідних обставин справи.

Експерт з питань права – особа, яка має науковий ступінь та є визнаним

фахівцем у галузі права. 

Спеціаліст –  особа,  яка  володіє  спеціальними  знаннями  та  навичками,

необхідними  для  застосування  технічних  засобів,  і  призначена  судом  для

надання консультацій та технічної допомоги під час вчинення процесуальних

дій,  пов’язаних  із  застосуванням  таких  технічних  засобів  (фотографування,

складання схем, планів,  креслень,  відбору зразків для проведення експертизи

тощо).

Перекладач –  особа,  яка  вільно  володіє  мовою,  якою  здійснюється

судочинство, та іншою мовою, знання якої необхідне для усного чи письмового

перекладу  з  однієї  мови  на  іншу,  а  також  особа,  яка  володіє  технікою

спілкування з глухими, німими чи глухонімими.

Завдання до теми

Завдання 1. Вивчити навчальний матеріал.

Завдання 2. Підготувати та обговорити реферати на тему:

2.1 Участь у господарському процесі посадових осіб та інших працівників

підприємств, установ, організацій, державних та інших органів. 

2.2  Представництво  прокуратурою  України  інтересів  держави  у

господарському суді.

Контрольні питання

1. Які справи підвідомчості господарським судам?

2. Які справи не підвідомчості господарським судам?

3. У чому полягає територіальна підсудність справ господарського суду?

4. Хто може бути учасником судового процесу?

5. Що ви розумієте під відводом судді в господарському процесі?

6. Розкрийте зміст сторін у судовому процесі.
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7. Розкрийте права та обов’язки сторін процесу.

8. Назвіть підстави участі у справі кількох позивачів та відповідачів.

9. У  чому  полягає  залучення  до  участі  у  справі  іншого  відповідача  та

заміна неналежного відповідача?

10. Визначіть права та обов’язки інших учасників судового процесу.

Література: [3, с. 18; 21, с. 27; 25, с. 10].

Семінарське заняття № 9

Тема  Загальні  засади  господарського  судочинства.  Докази  та

доказування  в  господарському  процесі.  Судові  витрати. Процесуальні

строки. Судові виклики і повідомлення

Мета: визначити поняття та види доказів у господарському процесі, склад

судових витрат та порядок їх розподілу, порядок встановлення процесуальних

строків та їх обчислення,  а також визначити поняття та підстави закінчення,

зупинення, відновлення та продовження процесуальних строків. 

Питання для обговорення

1. Поняття і види доказів.

2. Доказування  та  підстави  звільнення  від  доказування  у  господарському

судочинстві. Оцінювання доказів.

3. Правове регулювання запобіжних заходів та їх види.

4. Склад судових витрат. Розподіл судових витрат.

5. Порядок встановлення та обчислення процесуальних строків.

6. Закінчення,  зупинення,  відновлення  та  продовження  процесуальних

строків.

7. Судові виклики і повідомлення. 

Короткі теоретичні відомості

Доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський

суд  у  визначеному  законом  порядку  встановлює  наявність  чи відсутність

обставин,  на  яких  ґрунтуються  вимоги  і  заперечення  сторін,  а  також інші

обставини,  які  мають  значення  для  правильного  вирішення  господарського

спору.
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Судовими  витратами є  витрати  сторін  та  інших  учасників  судового

процесу в господарському суді, які пов’язані з розглядом справи і складаються

з: судового збору; сум, що підлягають сплаті за проведення судової експертизи,

призначеної  господарським  судом;  витрат,  пов’язаних  з  оглядом  та

дослідженням  речових  доказів  у  місці  їх  знаходження;  оплати  послуг

перекладача, адвоката; інших витрат, пов’язаних з розглядом справи.

Під  процесуальним  строком розуміється  встановлений  законом  або

призначений судовим органом (суддею) та обчислюваний роками, місяцями або

днями проміжок часу чи момент у часі, який визначається точною календарною

датою чи вказівкою на подію, яка неминуче має настати, протягом якого чи до

якого судовий орган  (суддя)  або  інші  учасники судового процесу  вправі  або

зобов’язані вчинити певну процесуальну дію або сукупність таких дій. 

Крім  закінчення,  зупинення процесуальних  строків,  норми  ГПК

передбачають також відновлення та продовження процесуальних строків.

Завдання до теми

Завдання 1. Вивчити навчальний матеріал.

Завдання 2. Підготувати та обговорити реферати на тему:

2.1 Розподіл господарських витрат. 

2.2 Зупинення, відновлення та продовження процесуальних строків.

2.3 Класифікація доказів. 

2.4 Призначення і проведення судової експертизи.

Контрольні питання

1. Назвіть склад судових витрат.

2. У яких випадках судовий збір не справляється?

3. Який існує порядок розподілу суми судового збору?

4. Назвіть підстави повернення судового збору.

5. Який орган вирішує питання про повернення судових витрат?

6. Який існує порядок встановлення та обчислення процесуальних строків.

7. Назвіть випадки встановлення процесуальних строків.

8. Що треба розуміти під «розумністю» строку розгляду справи?
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9. Який існує порядок закінчення та зупинення процесуальних строків?

10. Назвіть випадки відновлення та продовження процесуальних строків.

11. Назвіть підстави зупинення провадження у справі господарським судом.

12. Назвіть види доказів.

13. Розкрийте зміст письмових доказів.

14. Розкрийте зміст речових доказів.

15. Назвіть підстави звільнення від доказування.

Література: [5, с. 20; 21, с. 18; 27, с. 34].

Семінарське заняття № 10

Тема Наказне провадження. Позовне провадження

Мета: ознайомити  студентів  з  особливостями  наказного  та  позовного

провадження в господарському судочинстві. 

Питання для обговорення

1. Наказне провадження як особлива форма господарського судочинства.

2. Письмові заяви учасників справи в позовному провадженні.

3. Відкриття провадження у справі поозовного провадження.

4. Підготовче провадження.

5. Врегулювання спору за участю судді.

6. Розгляд справи по суті. Фіксування судового процесу.

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

справі.

8. Судові рішення.

9.  Розгляд справ у порядку спрощеного позовного провадження.

Короткі теоретичні відомості

Позовна  заява подається  до  господарського  суду  в  письмовій  формі  та

підписується  повноважною  посадовою  особою  позивача  або  його

представником,  прокурором,  громадянином  –  суб’єктом  підприємницької

діяльності або його представником.

В одній позовній заяві може бути  об’єднано кілька вимог, зв’язаних між

собою підставою виникнення або поданими доказами.
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Відзив  повинен містити: найменування позивача і  номер справи; мотиви

повного  або  часткового  відхилення  вимог  позивача  з  посиланням  на

законодавство, а також докази, що обгрунтовують відхилення позовної вимоги;

перелік документів та інших доказів, що додаються до відзиву (у тому числі про

надіслання  копій  відзиву  і  доданих  до  нього  документів  позивачеві,  іншим

відповідачам, прокурору).

Позов забезпечується:

‒ накладанням  арешту  на  майно  або  грошові  суми,  що  належать

відповідачу;

‒ забороною відповідачеві вчиняти певні дії;

‒ забороною  іншим  особам  вчиняти  дії,  що  стосуються  предмета

спору;

‒ зупиненням  стягнення  на  підставі  виконавчого  документа  або

іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку.

Завдання до теми

Завдання 1. Вивчити навчальний матеріал.

Завдання 2. Підготувати та обговорити реферати на тему:

2.1 Забезпечення позову.

Завдання 3. Підготувати:

3.1Проект ухвали про припинення провадження у справі.

Контрольні питання

1. Форма і зміст заяви про видачу судового наказу.

2. Види і зміст заяв по суті справи.

3. Розкрийте зміст позовної заяви.

4. Підстави об’єднання декількох вимог в одній позивній заяві.

5. Розкрийте порядок подання зустрічного позову.

6. Дії судді пов’язані із прийняттям та поверненням позовної заяви.

7. Розкрийте порядок проведення врегулювання спору за участю судді.

8. Порядок ведення судового засідання.
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9. Яке рішення приймає суд у разі відмови позивача від позову, визнання

позову відповідачем та у разі мирової угоди сторін?

10. Дії  суду  у  разі  зупинення,  поновлення,  припинення провадження  у

справі.

11. У якому випадку господарський суд залишає позов без розгляду?

12. Які права господарського суду у прийнятті судового рішення?

13. Розкрийте зміст рішення, ухвали господарського суду.

14. У чому полягає окрема думка судді суду?

Література: [7, с. 18; 10, с. 20; 26, с. 23–24].

Семінарське заняття № 11

Тема Перегляд судових рішень 

Мета: визначити  порядок  та  розглянути  процедурні  питання  перегляду

судових рішень в апеляційному та касаційному порядку. 

Питання для обговорення

1. Апеляційне оскарження. 

2. Розгляд апеляційної скарги. 

3. Повноваження суду апеляційної інстанції.

4. Касаційне оскарження. 

5. Розгляд касаційної скарги. 

6. Повноваження суду касаційної інстанції.

7. Перегляд  судових  рішень  за  нововиявленими   або  виключними

обставинами.

Короткі теоретичні відомості

Апеляційна  скарга подається  через  місцевий  господарський  суд,  який

розглянув справу.

Касаційна скарга подається до Вищого господарського суду України через

апеляційний  господарський  суд,  який  прийняв  оскаржуване  рішення  чи

постанову.

Підставами  для  перегляду  судового  рішення  за  нововиявленими

обставинами є:
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1) істотні для справи обставини, що не були встановлені судом та не були і

не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи;

2)  встановлений  вироком  або  ухвалою  про  закриття  кримінального

провадження  та  звільнення  особи  від  кримінальної  відповідальності,  що

набрали  законної  сили,  факт  надання  завідомо  неправильного  висновку

експерта,  завідомо  неправдивих  показань  свідка,  завідомо  неправильного

перекладу,  фальшивості  письмових,  речових  чи  електронних  доказів,  що

потягли за собою ухвалення незаконного рішення у цій справі;

3)  скасування  судового  рішення,  яке  стало  підставою  для  ухвалення

судового рішення, що підлягає перегляду.

Підставами  для  перегляду  судових  рішень  у  зв’язку  з  виключними

обставинами є:

1)  встановлена  Конституційним  Судом  України  неконституційність

(конституційність)  закону, іншого правового акта  чи їх  окремого положення,

застосованого (не застосованого)  судом при вирішенні справи, якщо рішення

суду ще не виконане;

2) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана

Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні  цієї

справи судом;

3)  встановлення  вироком  суду,  що  набрав  законної  сили,  вини  судді  у

вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено судове рішення.

Завдання до теми

Завдання 1. Вивчити навчальний матеріал.

Завдання 2. Підготувати:

2.1  Проект постанови  апеляційного  господарського  суду  про  скасування

рішення.

2.2 Проект касаційної скарги на рішення господарського суду.

2.3 Проект заяви про перегляд рішення за нововиявленими обставинами.

Контрольні питання

1. Хто має право на апеляційне оскарження?
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2. Як можуть бути оскаржені  в  апеляційному порядку ухвали місцевого

господарського суду?

3. Розкрийте порядок подання апеляційної скарги.

4. Які існують підстави повернення апеляційних скарг?

5. Порядок розгляду апеляційної скарги.

6. Розкрийте повноваження апеляційної інстанції.

7. Зміст перегляду судових актів у касаційному порядку.

8. Який існує порядок прийняття або повернення касаційної скарги?

9. Назвіть підстави, коли ухвала місцевого господарського суду може бути 

переглянута в касаційному порядку окремо від рішення.

10. Розкрийте повноваження касаційної інстанції.

11. Назвіть підстави перегляду судових рішень за нововиявленими 

обставинами.

12. У яких випадках суд вправі прийняти відмову від заяви про перегляд 

судового рішення за нововиявленими обставинами ?

Література: [17, с. 21–22; 19, с. 36; 28, с. 19].

Семінарське заняття № 12

Тема Виконання судових рішень

Мета: визначити  порядок  звернення  до  виконання  ухвали,  постанови

господарського суду. 

Питання для обговорення

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

господарських справах.

2. Судовий контроль за виконанням судових рішень.

3. Оскарження рішень третейського суду.

4. Примусове виконання рішень третейського суду.

Короткі теоретичні відомості

Виконання  рішення господарського  суду  провадиться  на  підставі

виданого ним наказу, який є виконавчим документом. 
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Скарги на  рішення,  дії  та  бездіяльність  органів  державної  виконавчої

служби, приватних виконавців розглядаються господарським судом.

Тимчасове обмеження фізичної особи – боржника у праві виїзду за межі

України  може  бути  застосоване  судом  як  виключний  захід  забезпечення

виконання судового рішення.

Примусове  виконання  рішення  третейського  суду здійснюється  на

підставі  наказу  апеляційного  господарського  суду  за  місцем  проведення

третейського  розгляду за  заявою  особи,  на  користь  якої  прийнято  рішення

третейського суду.

 Завдання до теми

Завдання 1. Вивчити навчальний матеріал.

Завдання 2. Підготувати:

2.1 Проект  заяви  про  заміну  сторони  виконавчого  провадження  її

правонаступником.

2.2  Проект скарги на бездіяльності приватного виконавця.

2.3 Проект заяви про скасування рішення третейського суду.

Контрольні питання

1. У чому полягає зміст виконання судових рішень?

2. На який орган покладено виконання судових рішень?

3. Назвіть підстави, коли ухвала про відстрочку або розстрочку виконання

рішення, зміну способу та порядку виконання рішення, ухвали, постанови може

бути скасовано.

4. Назвіть  підстави  оскарження  дій  чи  бездіяльності  органів  Державної

виконавчої служби, приватних виконавців.

5. Який  встановлено  строк  подання  скарги  оскарження  дій  чи

бездіяльності органів Державної виконавчої служби, приватних виконавців?

6. Підстави для скасування рішення третейського суду.

7. Порядок  розгляду  заяви  про  видачу  наказу  на  примусове  виконання

рішення третейського суду.

Література: [9, с. 56; 21, с. 17; 23 с. 19; 24, с. 23; 29, с. 45].
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3 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

1. Господарські правовідносини, їх ознаки та види.
2. Господарська діяльність, її ознаки, види та принципи.
3. Засоби державного регулювання господарської діяльності.
4. Ліцензування та патентування господарської діяльності.
5. Технічне  регулювання  господарської  діяльності:  сертифікація  та

стандартизація.
6. Органи  контролю  за  дотриманням  законодавства  під  час здійснення

господарської діяльності.
7.  Підстави та порядок проведення планових і позапланових заходів.
8.  Поняття економічної конкуренції та правові засади її захисту.
9.  Недобросовісна конкуренція та форми її прояву.
10.  Зловживання монопольним становищем.
11.  Види суб’єктів господарських правовідносин.
12. Підстави  утворення  суб’єктів  господарювання.  Поняття  та  види

установчих документів.
13.  Правове регулювання державної реєстрації суб’єктів господарювання.
14.  Припинення діяльності суб’єктів господарювання: підстави та шляхи.
15.  Загальний порядок ліквідації суб’єктів господарювання.
16.  Фізичні особи як суб’єкти підприємницької діяльності.
17.  Поняття підприємств, їх класифікація та види.
18.  Особливості  правового  статусу  державних  та  комунальних

підприємств.
19.  Господарське товариство та корпоративні права.
20.  Види господарських товариств, їх відмінності.
21.  Поняття акціонерного товариства та їх види.
22.  Порядок створення акціонерного товариства.
23. Поняття  та  види  підприємств  колективної  власності.  Виробничий

кооператив.
24.  Неприбуткові організації у сфері господарювання.
25.  Об’єднання підприємств їх види й організаційно-правові форми.
26.  Асоційовані підприємства. Холдингові компанії.
27.  Види речових прав у сфері господарювання.
28.  Майно суб’єктів господарювання його облік і джерела формування.
29.  Цінні папери та їх види.
30.  Використання природних ресурсів у сфері господарювання.
31.  Використання прав інтелектуальної власності у сфері господарювання.
32.  Господарські зобов’язання та підстави виникнення.
33.  Види господарських зобов’язань.
34.  Виконання та припинення господарських зобов’язань.
35.  Поняття господарського договору та його види.
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36.  Порядок зміни та розірвання господарських договорів.
37.  Підстави та наслідки визнання недійсними господарських договорів.
38.  Захист прав суб’єктів господарювання та його форми.
39.  Поняття господарсько-правової відповідальності та її підстави та межі.
40.  Форми господарсько-правової відповідальності.
41.  Відшкодування збитків у сфері господарювання.
42.  Види штрафних санкцій та їх розмір.
43.  Оперативно-господарські санкції та їх види.
44.  Адміністративно-господарські санкції та їх види.
45. Торговельна  діяльність  як  різновид  господарської  діяльності.  Види

торгівлі та торговельної діяльності.
46. Правове  регулювання  деяких  видів  посередницько-торговельної

діяльності: поставка, енергопостачання, оренда майна, лізинг.
47. Зовнішньоекономічні  відносини  як  об'єкт  правового  регулювання.

Джерела  правового  регулювання  зовнішньоекономічної  діяльності.  Суб’єкти

зовнішньоекономічної діяльності.
48.  Види зовнішньоекономічної діяльності.
49. Зовнішньоекономічний контракт: поняття, порядок укладання. Вимоги

до форми контракту. Право країни, що визначає права та обов’язки сторін.
50. Поняття ринків фінансових послуг. Їх правове регулювання. Поняття та

види фінансових послуг.
51. Функції та компетенція Державної комісії з регулювання ринків фінан-

сових послуг. Інші регулятори ринку. Заходи впливу, що застосовуються у разі

порушення законодавства, що регулює діяльність з надання фінансових послуг.
52. Коло суб’єктів, що мають право надавати фінансові послуги. Реєстрація

та ліцензування діяльності фінансових установ.
53.  Правові джерела регулювання ціноутворення в Україні.
54.  Види цін та тарифів, порядок їх встановлення.
55.  Відповідальність за порушення законодавства про ціни.
56.  Поняття банківської системи України, її структура.
57.  Правове становище Національного банку України.
58. Система банківських операцій.
59. Поняття страхової діяльності. Суб’єкти ринку страхових послуг.
60. Компетенція  уповноважених  органів  у сфері  нагляду  за  здійсненням

страхової діяльності. Контроль і нагляд за здійсненням страхової діяльності.
61.  Правові особливості договору страхування.
62. Поняття  та  кваліфікаційні  ознаки  інвестиційної  діяльності.  Поняття,

ознаки та класифікація інвестицій.
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63. Класифікація та види інвестиційних договорів. Інвестиційні договори з

особливим  суб’єктним  складом  (концесійні  угоди,  угоди  про  розподіл

продукції).
64. Державне  регулювання  інноваційної  діяльності:  засоби  та  механізми

реалізації.
65.  Система засобів державного регулювання інноваційної діяльності.

66.  Принципи  господарського  процесуального  права  (загальна

характеристика).

67.  Правовий статус судді господарського суду.

68.  Порядок врегулювання розбіжностей, що виникають у разі укладення,

зміни та дострокового розірвання господарських договорів.

69.  Підвідомчість справ господарським судам.

70.  Підсудність справ.

71.  Учасники господарського процесу.

72.  Сторони в господарському процесі.

73.  Треті особи в господарському процесі.

74.  Заміна  сторони  в  господарському  процесі.  Процесуальне

правонаступництво.

75.  Інші учасники судового процесу.

76.  Судові витрати, їх розподіл між сторонами.

77.  Процесуальні строки.

78.  Поняття судового доказування. Зміст і види доказування.

79.  Поняття доказів, їх класифікація.

80.  Належність та допустимість судових доказів.

81.  Показання свідків.

82.  Письмові докази, їх класифікація.

83.  Речові докази, відмінність їх від письмових.

84.  Електронні докази.

85.  Висновок експерта. Висновок експерта у галузі права.

86.  Порядок витребування доказів. Оцінювання доказів.
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87.  Забезпечення доказів.

88.  Судові витрати, їх види.

89.  Заходи процесуального примусу, їх види.

90.  Вимоги ГПК України щодо форми та змісту позовної заяви

91.  Додатки до позовної заяви.

92.  Порядок подання позову.

93.  Визначення ціни позову.

94.  Залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви.

95.  Об’єднання позовних вимог.

96.  Зустрічний позов.

97.  Відзив на позовну заяву.

98.  Заходи забезпечення позову.

99.  Відкриття провадження  у  справі  у  господарському  суді  першої

інстанції.

100.  Дії судді по підготовці справи до розгляду.

101.  Порядок проведення судового засідання.

102.  Підготовче провадження.

103.  Відмова позивача від позову, визнання позову відповідачем.

104.  Мирова угода.

105.  Врегулювання спору за участю судді.

106.  Зупинення провадження у справі.

107.  Припинення провадження у справі.

108.  Наслідки неявки в судове засідання учасника справи.

109.  Права господарського суду щодо прийняття рішення.

110.  Вимоги до змісту рішення.

111.  Оголошення рішення та набрання ним законної сили.

112.  Ухвала, та її зміст  та види.

113.  Додаткове рішення, ухвала.

114.  Роз’яснення і виправлення рішення, ухвали.

115.  Окрема ухвала господарського суду.
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116.  Розгляд справ у порядку спрощеного позовного провадження.

117.  Наказне провадження.

118.  Право на апеляційне оскарження та строки його реалізації.

119.  Вимоги до форми та змісту апеляційної скарги.

120.  Порядок подання апеляційної скарги.

121.  Відзив на апеляційну скаргу.

122.  Повернення апеляційної скарги.

123.  Строк та порядок розгляду апеляційної скарги.

124.  Повноваження суду апеляційної інстанції.

125.  Постанова апеляційної інстанції.

126.  Оскарження ухвал місцевого господарського суду.

127.  Перегляд  судових  рішень  в  касаційному  порядку  (право  на

оскарження, строк, порядок подання касаційної скарги, вимоги до неї).

128.  Повернення касаційної скарги.

129.  Повноваження касаційної інстанції.

130.  Касаційні скарги на ухвали господарських судів.

131.  Підстави перегляду рішень господарського суду за нововиявленими

або виключними обставинами.

132.  Форма  і  зміст  заяви  про  перегляд  рішень господарського  суду  за

нововиявленими або виключними обставинами.

133.  Звернення судових рішень до виконання.

134.  Відстрочення  або розстрочення  виконання  судового рішення,  зміна

способу та порядку виконання судового рішення.

135.  Поворот виконання судового рішення, постанови.

136.  Судовий контроль за виконанням судових рішень.

137.  Розгляд господарських спорів третейськими судами (правові підстави,

підвідомчість спорів, повноваження).

138.  Порядок оскарження рішення третейського суду.

139.  Примусове виконання рішень третейських судів.

140.  Відновлення господарським судом втраченого судового провадження.
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141.  Провадження у справах за участю іноземних осіб.

4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ

Шкала оцінювання : національна та ECTS

Сума балів за

всі види

навчальної

діяльності

Оцінка

ECTS

Оцінка за національною шкалою

для іспиту для заліку

90 – 100 A відмінно відмінно

82 – 89 B
добре добре

74 – 81 C

64 – 73 D
задовільно задовільно

60 – 63 E

35 – 59 FX

незадовільно з

можливістю повторного

складання

незараховано з

можливістю

повторного

складання

0 – 34 F

незадовільно з

обов’язковим

повторним вивченням

дисципліни

незараховано з

обов’язковим

повторним

вивченням

дисципліни

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ
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           Максимальна сума балів, які може набрати студент, становить 100 балів,

із яких :

       10 балів – відвідування та робота на лекціях; 

       20 балів – за індивідуальну роботу; 

30  балів  –  (ділиться  на  кількість  практичних  (семінарських)  занять)  –

опитування (виступ і активна участь на кожному практичному заняті); 

       10 балів  – за контрольну роботу (в семестр проводиться 2 контрольні

роботи); 

       20 балів – підсумковий модульний контроль; 

        Індивідуальна робота студентів передбачає : участь у роботі студентського

наукового гуртка  (проблемної  групи),  студентських  конференціях,  конкурсах,

олімпіадах;  написання  рефератів  та  їх  презентацію;  анотацію  прочитаної

додаткової  літератури;  бібліографічний  опис  літератури.  Вибір  виду

індивідуальної  роботи студент  здійснює за  власними інтересами,  попередньо

узгодивши з викладачем. Індивідуальна робота оцінюється від 0 до 20 балів. 

        Контрольну роботу студенти виконують у формі тестів, колоквіуму або

письмових відповідей на 3 – 4 запитання за темами, які були вже розглянуті  на

семінарських заняттях. 

        Реферати готуються за  темами,  що зазначені  в  модулі.  Тему та  план

реферату  студент  узгоджує  із  викладачем,  який  проводить  заняття.

Оптимальний обсяг реферату – 15 – 20 сторінок. 

        Підсумковий модульний контроль (ПМК) – проводиться на останньому

практичному  (семінарському)  занятті  у  письмовій  (усній)  формі,  зміст  якого

охоплює весь курс навчальної дисципліни. 

        У разі  невиконання студентом якихось завдань поточного модульного

контролю  з  об’єктивних  причин  він  має  право  з  дозволу  викладача

відпрацювати ці завдання.
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