
Стандартизована програма  

 для суддів місцевих господарських судів 

 
2 академічні 

години 

 

 

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point 

Застосування Європейської конвенції з прав людини та практики 

Європейського суду з прав людини у господарському судочинстві.   

Рішення ЄСПЛ проти України 

 право на справедливий суд: права і обов’язки «цивільного характеру»; 

поняття суду, встановленого законом; принцип юридичної визначеності; 

 захист власності: структура статті 1 Першого протоколу до Конвенції. 

Автономне тлумачення терміну “майно”. Умови позбавлення власності; 

 використання принципів “належного врядування” та “правової 

визначеності” під час розгляду господарських спорів.  

Дискусія 

2 академічні 

години 

 

 

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point 

Використання технічних засобів у роботі суду 

 електронний суд. Особливості, проблеми, перспективи;  

 проведення судових засідань в режимі відеоконференцій поза межами 

приміщення суду з допомогою програм Zoom, Skype, MicrosoftTeams, 

Ізіком тощо. 

Дискусія 

4 академічні 

години 

 

 

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point 

Питання, що виникають при підготовці справи до судового розгляду 

 визначення юрисдикції (підвідомчості та підсудності) справ господарським 

судам; 

 дії судді при прийнятті та поверненні позовної заяви, відмови у її прийнятті, 

залишенні позову без руху та  без розгляду, закриття  та зупинення 

провадження у справі; 

 забезпечення позову до подання позову та разом з ним; 

 процесуальні аспекти прийняття та розгляду заяв, клопотань та доказів, 

поданих засобами електронного зв’язку; 

 актуальні питання щодо судових витрат. 

Дискусія 

2 академічні 

години 

 

 

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point 

Судові витрати 

 деякі питання застосування Закону України “Про судовий збір”: визначення 

розміру, порядок сплати та повернення судового збору, його відстрочення 

та розстрочення, зменшення розміру та звільнення від сплати судового 

збору; 

 визначення розміру сум, що підлягають сплаті за проведення судової 

експертизи, послуги перекладача та адвоката. Інші витрати, пов'язані з 

розглядом справи. 

Дискусія 

2 академічні 

години 
Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point 

Форми господарського судочинства: особливості та практика визначення 

 наказне провадження: мета та особливості; 

 ознаки безспірності вимог; 

 особливості розгляду справ у порядку позовного провадження (спрощене 

та загальне); 

 малозначні справи: співвідношення «малозначних справ» та «справ 

незначної складності»; 

 критерії віднесення справ до категорії незначної складності; 

 межі дискреції  суду при виборі форми господарського судочинства; 



 підстави і порядок зміни форми господарського судочинства після 

відкриття провадження у справі. 

Дискусія 

4 академічні 

години 

 

 

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point 

Розгляд спорів щодо захисту права власності: актуальні питання та 

практика їх вирішення 

 підстави та умови набуття права власності; 

 належні (ефективні) способи захисту права власності (речово-правові та 

зобов’язально-правові); 

 спори щодо оскарження реєстраційних дій; 

 особливості розгляду справ про право власності за набувальною давністю; 

 кондикція vs віндикація; 

 особливості захисту права державної власності. 

Дискусія 

2 академічні 

години 

 

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point 

Питання факту і права: практичні проблеми розмежування обставин 

справи, їх юридичної кваліфікації та застосування права при здійсненні 

господарського судочинства  

 питання факту і права у теорії правозастосування та у національних 

судових процесах; 

 розмежування фактичних обставин та їх юридичної кваліфікації; 

 висновок суду у лексиці судових рішень; 

 судовий розсуд-питання факту чи права?! 

 застосування оціночних категорій; 

 тлумачення договору-право чи факт?! 

Дискусія 
2 академічні 

години 

 

 

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point 

Актуальні питання здійснення судового провадження під час розгляду 

справ у суді першої інстанції за практикою Верховного Суду  

 доступність, справедливість та ефективність судового захисту за 

правилами ГПК. Способи судового захисту порушеного права чи інтересу 

особи, яка звернулася до суду, відповідно до вимог ст. 5 ГПК України; 

 конфлікти інтересів, самовідвід – відвід судді; 

 учасники судового процесу, особливості статусу та реалізації прав і 

обов’язків; 

 інститут представництва в господарському процесі. Самопредставництво, 

адвокат. 

Дискусія 

4 академічні 

години 

 

 

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point 

Докази та доказування 

 види доказів. Належність, допустимість, вірогідність і достатність доказів; 

 доказова база та нові джерела доказування. Окремі аспекти доказування в 

господарському судочинстві та використання електронних доказів; 

 свідок як суб’єкт господарського процесу. Показання свідка, як джерело 

доказів; 

 особливості збирання та оцінки. Пропуск строку для подання доказів, 

інших матеріалів чи вчинення певних дій відповідно до ст. 119 ГПК 

України; 

 проблеми правового регулювання електронних доказів; 

 проблемні питання призначення судової експертизи. 

Дискусія 
2 академічні 

години 

 

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point 

Особливості відповідальності за зловживання процесуальними правами та 

обов’язками 



 

 
 заходи процесуального примусу;  

 проблемні питання застосування заходів процесуального примусу в 

господарському процесі; 

 неповага до суду та засоби реагування. 

Дискусія 

2 академічні 

години 

 

 

 

 

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point 

Практика розгляду спорів про визнання договорів недійсними 

 загальні умови дійсності правочинів; 

 правові наслідки недодержання сторонами вимог закону при вчиненні 

правочину;  

 правові наслідки недійсності правочину та окремих частин правочину; 

 правові позиції Верховного суду щодо визнання договорів недійсними. 

Дискусія 

2 академічні 

години 

 

 

 

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point 

Особливості розгляду спорів, що виникають при укладенні, зміні, 

розірванні договорів 

 проблемні питання, що виникають при укладенні договору, зміні, 

розірванні договорів;  

 правові позиції Верховного суду щодо укладення, зміни, розірванні 

договорів. 

Дискусія 

2 

академічні 

години 

 

 

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point 

Підстави та порядок перегляду судових рішень за нововиявленими або 

виключними обставинами 

 поняття нововиявлених обставин, особливості провадження з розгляду заяв 

про перегляд рішень за ново виявленими обставинами; 

 виключні обставини як підстава для перегляду судових рішень. Судова 

практика. 

Дискусія 

4 

академічні 

години 

 

 

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point 

Практика застосування законодавства про банкрутство  

 проблемні питання застосування Кодексу України з процедур банкрутства 

у справах, які відкритті/порушення до набрання чинності зазначеного 

Кодексу;   

 заходи щодо запобігання банкрутству боржника  - юридичної особи та 

позасудові процедури; 

 порядок розгляду спорів, стороною яких є боржник  (ст. 7 Кодексу); 

 арбітражний керуючий як учасник у справі про банкрутство;  

 актуальні питання, які виникають під час прийняття, розгляду заяви про 

відкриття провадження у справі про банкрутство; 

 мораторій у справах про банкрутство; 

 практичні аспекти застосування положень ст. 42 Кодексу України з 

процедур банкрутства; 

 кредитори у розумінні Кодексу України з процедур банкрутства. Їх 

виявлення; 

 роль зборів та комітету кредиторів у справі про банкрутство; 

 основні правила введення процедури санації боржника. План санації; 

 ліквідація боржника. Задоволення вимог кредиторів; 

 проблемні питання реалізації (продажу) майна боржника. Аукціон; 

 законодавчі підстави для закриття провадження у справі про банкрутство; 

 умисне банкрутство: теорія, практика солідарної та субсидіарної 

відповідальності; 

 особливості провадження у справах про банкрутство окремих категорії 

боржників; 



 фізичні особи у справах про їх неплатоспроможність. Порядок, підстави та  

умови звернення до суду; 

 актуальні питання, які виникають під час прийняття, розгляду заяви про 

неплатоспроможність фізичної особи; 

 процедура реструктуризація боргів боржника. План реструктуризації 

боргів; 

 кредитори у справі про неплатоспроможність боржника. Порядок 

задоволення вимог кредиторів; 

 введення процедури погашення боргів. Ліквідаційна маса; 

 проблемні питання реалізації (продажу) майна боржника – фізичної особи; 

 закриття провадження у справі про неплатоспроможність. Правові 

наслідки. 

Дискусія 

4 

академічні 

години 

 

 

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point 

Практика вирішення господарським судом корпоративних спорів 

 реалізація та захист корпоративних прав у господарському суді; 

 юрисдикція (підвідомчість) корпоративних та найбільш наближених 

(подібних) до них спорів. Усунення прогалин законодавства ВП ВС – нові 

підходи; 

 підсудність корпоративних спорів; 

 застосування деяких норм процесуального права під час розгляду справ, що 

виникають з корпоративних правовідносин; 

 ефективні способи захисту у корпоративних спорах. Правові висновки ВС;  

 обсяг повноважень учасників юридичної особи у суді та відносини 

представництва у корпоративному спорі; 

 питання щодо повноважності загальних зборів юридичної особи у різних 

організаційно-правових формах; 

 підстави та порядок визнання недійсними рішень загальних зборів 

юридичної особи; 

 актуальні питання розгляду спорів, що виникають із правочинів щодо 

акцій, часток, паїв у юридичній особі; 

 набуття, передача чи припинення корпоративних прав; 

 окремі аспекти нормативного регулювання виходу з учасників та членів 

юридичної особи; 

 підстави визнання установчих документів господарських товариств 

недійсними; 

 спори з Державним реєстратором - Реєстраційні спори; 

 особливості розгляду спорів про стягнення вартості частини майна у разі 

несплати учасником своєї частини  при сформованому статутному капіталі 

за рахунок інших учасників; 

 правові аспекти та порядок визначення ринкової вартості емісійних цінних 

паперів. Оціночна вартість акцій міноритаріїв та мажоритаріїв; 

 практика розгляду похідних позовів у спорах між господарським 

товариством та його посадовою особою про відшкодування збитків; 

 спори про надання інформації – проведення аудиту; 

 основні положення та проблемні питання застосування ЗУ від «Про 

товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та змін до 

нього; 

 актуальні правові висновки ВС у корпоративних спорах. 

Дискусія 

4 

академічні 

години 

 

 

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point 

Захист економічної конкуренції 

 монополістичні зловживання: суб’єкт/суб’єкти, заборонені дії, 

відповідальність та порядок її застосування; 

 недобросовісна конкуренція, її поняття та види;  



  антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів господарювання;. 

 зловживання монопольним становищем. Антиконкурентні узгоджені дії 

органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-

господарського управління та контролю; 

 контроль за концентрацією суб’єктів господарювання; 

 особливості застосування відповідальності за порушення вимог 

антимонопольно-конкурентного законодавства. 

 проблеми судової практики, пов’язаної із застосуванням 

антимонопольного законодавства. 

Дискусія 

2 

академічні 

години 

 

 

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point 

Судова практика з розглядів спорів у сфері банківської діяльності 

 актуальні правові висновки Верховного Суду щодо спорів у сфері 

банківської діяльності; 

 судова практика розгляду спорів, що стосуються виконання кредитних 

договорів; 

 правові висновки ВС у спорах, що виникають із забезпечення виконання  

кредитних договорів; 

 звернення стягнення на предмет іпотеки та застави; 

 особливості судового розгляду справ за договорами поруки; 

 актуальні до застосування Рішення ЄСПЛ у банківських справах. 

Дискусія 

2 

академічні 

години 

 

 

 

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point 

Актуальні питання щодо відповідальності  за порушення господарських 

зобов’язань 

 порівняльний аналіз нормативного регулювання відповідальності за 

порушення зобов’язань  за ЦК України та ГК України; 

 актуальні  питання стягнення  штрафних санкцій (неустойка, штраф, пеня); 

 особливості судової практики розгляду спорів щодо нарахувань за ст. 625 

ЦК України. 

Дискусія 

4 

академічні 

години 

 

 

 

 

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point 

Практика розгляду судами спорів, що виникають з виконання кредитних 

правовідносин 
 розгляд спорів, що виникають з  кредитних договорів, та актуальні 

питання, що виникають при їх вирішенні; 

 юрисдикція кредитних спорів; 

 поняття та підстави виникнення кредитних правовідносин; 

 кредитний договір: форма, порядок укладення, істотні умови договору; 

 зобов’язання, які виникають з виконання кредитних договорів; 

 початок перебігу строку позовної давності у кредитних правовідносинах; 

 заміна кредитора у зобов’язанні. Наслідки укладення договору про 

відступлення права вимоги за договором банківського вкладу: 

правомірність повернення вкладу новому кредитору; 

 підстави та правові наслідки визнання недійсними кредитного договору; 

 проблемні питання продовження правовідносин сторін договору за 

наявності судового рішення про задоволення вимог кредитора, яке не 

виконане боржником; 

 окремі аспекти оформлення кредитних правовідносин в частині зазначення 

у договорі грошових зобов’язань в іноземній валюті та визначення 

грошового еквівалента в іноземній валюті; 

 розмір пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання; 

 актуальні правові висновки Верховного Суду щодо виконання кредитних 

договорів; 

 забезпечення кредитних договорів; 



 звернення стягнення на предмет застави та іпотеки; 

 розгляд спорів, пов’язаних з договорами іпотеки – застави; 

 актуальні питання судового розгляду справ за договорами поруки; 

 припинення договору поруки внаслідок збільшення відповідальності 

поручителя у зв’язку з перевищенням ліміту кредитування; 

 виведення банків з ринку; 

 судова практика розгляду спорів за участю Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб. 

Дискусія 

2 

академічні 

години 

 

 

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point 

Актуальні проблеми господарського договірного права 

 юридична природа господарського договору;  

 укладання, зміна і розірвання господарських договорів. Загальний 

порядок та спеціальні процедури укладення господарських договорів; 

 умови та підстави визнання судом угоди недійсною. Відшкодування 

збитків та моральної шкоди, що завдані у зв'язку з вчиненням цієї угоди; 

 види забезпечення виконання господарських зобов’язань; 

 правові основи господарсько-договірної відповідальності. Порядок та 

підстави зміни, розірвання та визнання недійсними господарських 

договорів; 

 судова практика спорів, що виникають в сфері господарського 

договірного права. 

Дискусія 

4 

академічні 

години 

 

 

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point 

Застосування основних приписів земельного законодавства при розгляді 

справ господарськими судами 

 визначення підвідомчості і підсудності земельних спорів;  

 бездоговірне використання земельних ділянок. Майнова відповідальність 

за несвоєчасне укладення договору оренди землі; 

 визначення розміру орендної плати у договорі оренди землі державної і 

комунальної власності та її стягнення;   

 проблемі питання поновлення договорів оренди землі  за приписами 

ст.126-1 ЗК України (строк дії договору; порядок подання заяви про 

поновлення договору; переважне право на поновлення договору оренди);  
 правова позиція Верховного Суду України щодо дієвості способів захисту 

прав в частині оскаржень рішень органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, які стосуються розпорядження земельною ділянкою 

(постанова ВСУ від 11.11.2014, справа № 21-405а14); 

 рішення ЄСПЛ у справі «Кривенький проти України» (порушення статті 

1 Першого протоколу Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод); 

 судова практика розгляду земельних спорів. 

Дискусія 

2 

академічні 

години 

 

 

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point 

Позовна давність 

 легітимна мета позовної давності в контексті практики ЄСПЛ; 

 порядок обчислення позовної давності; 

 наслідки спливу позовної давності; 

 підстави поновлення позовної давності; 

 особливості застосування позовної давності в окремих спорах. 

Дискусія 

2 

академічні 

години 

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point 

Особливості провадження у справах за участю іноземних суб’єктів 

господарювання 



 

 
 строк розгляду спорів за участю нерезидентів;  

 порядок та докази належного повідомлення нерезидента України про 

розгляд справи;  

 судові доручення про надання правової допомоги. Практичне 

застосування Гаазької Конвенції про вручення за кордоном судових і 

позасудових документів у цивільних та комерційних справах та Мінської 

Конвенції про правову допомогу  і правові відносини у цивільних, 

сімейних і кримінальних справах. 

 судова практика. 

Дискусія 

2 

академічні 

години 

 

 

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point 

Господарські зобов’язання. Забезпечення виконання зобов’язання. 

Співвідношення шкоди та збитків 

 поняття та особливості господарських зобов’язань; 

 особливості розгляду спорів, пов’язаних з забезпеченням виконання 

зобов’язання (порука, гарантія, іпотека); 

 відшкодування позадоговірної шкоди. Розмежування збитків та шкоди. 

Дискусія 

2 

академічні 

години 

 

 

 

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point 

Проблемні питання, які висвітлені у правових висновках Верховного Суду 

щодо розгляду спорів, що виникають з договорів поставки 

 правова природа договору поставки; 

 правові проблеми, що виникають при підтвердженні факту поставки; 

 окремі аспекти застосування відповідальності за неналежне виконання 

договорів поставки. 

Дискусія 

2 

академічні 

години 

 

 

 

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point 

Особливості вирішення спорів, пов’язаних з перевезенням вантажів 

залізничним транспортом 

 міжнародні угоди в сфері залізничних перевезень; 

 спори  з перевізниками: 

- стягнення збитків за втрату чи пошкодження вантажу; 

- стягнення штрафу за прострочення терміну доставки вантажу у вагонах, 

тощо; 

 спори з  вантажовідправниками та вантажоодержувачами:  

- стягнення штрафів залізницею з вантажовідправників за невірне 

зазначення даних в перевізних документах; 

- стягнення заборгованості за надані послуги перевезення та 

експедирування; 

- стягнення нарахованих залізницею сум за додаткові послуги, надані з 

моменту затримання вагонів до моменту його закінчення, тощо;  

 позовна давність у спорах, пов’язаних з перевезенням вантажів 

залізничним транспортом; 

 правові аспекти реформування залізничного транспорту. 

Дискусія 

2 

академічні 

години 

 

 

 

 

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point 

Розгляд спорів, пов’язаних із захистом прав на об’єкти інтелектуальної 

власності 

 практика розгляду судами справ у спорах, пов’язаних із захистом прав 

інтелектуальної власності; 

 підстави виникнення (набуття) права інтелектуальної власності; 

 співвідношення права інтелектуальної власності та права власності; 

 особисті немайнові та майнові права інтелектуальної власності; 

 особливості розгляду та проблеми, що виникають при вирішенні спорів, 

пов’язаних із захистом прав на об’єкти інтелектуальної власності. 

Дискусія 



2 

академічні 

години 

 

 

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point 

Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень у 

господарських справах 

 визначення частки майна боржника у майні, яким він володіє спільно з 

іншими особами;  

 звернення стягнення на грошові кошти, що належать іншим особам та 

нерухоме майно, право власності на яке не зареєстровано в установленому 

порядку; 

 судова практика. 

Дискусія 

2 

академічні 

години 

 

 

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point 

Правові питання регулювання найму (оренди), лізингу 

 конвенція УНІДРУА  про міжнародний фінансовий лізинг; 

 особливості правозастосування у судовій практиці щодо найму (оренди); 

 актуальні питання судової практики щодо лізингових правовідносин. 

Дискусія 

2 

академічні 

години 

 

 

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point 

Особливості розгляду справ (скарг) щодо оскарження дій виконавчої 

служби 

 виконання судових рішень приватним виконавцем;  

 закриття виконавчого провадження за відсутності сплати виконавчого 

збору. 

Дискусія 

2 

академічні 

години 

 

 

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point 

Участь прокурора у господарському процесі 

 проблемні питання обґрунтування наявності підстав для здійснення такого 

представництва відповідно до ч.ч. 2, 3 Закону України «Про прокуратуру»; 

 судова практика. 

Дискусія 

2 

академічні 

години 

Інтерактивна лекція 

Доступ до публічної інформації. Огляд національної судової практики та 

практики Європейського суду з прав людини 

 суспільно необхідна інформація; 

 обмеження права на доступ до публічної інформації; 

 легітимна мета і принципи пропорційності при обмеженні доступу до 

публічної інформації. 

Дискусія. 

2 академічні 

години 

Інтерактивна лекція  

Психологічні аспекти профілактики професійного вигорання суддів 

Дискусія 

2 

академічні 

години 

 

 

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point 

Психологічні особливості спілкування з учасниками судового процесу 

 проблемні питання психологічного спілкування з адвокатом, свідком, 

експертом, перекладачем; 

 особливості спілкування з учасниками судового процесу, які мають досвід 

психотравмуючого впливу. 

Дискусія 

2 

академічні 

години 

 

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point 

Українське ділове мовлення. Мистецтво правового письма. 

•  типові лінгвістичні помилки при складанні процесуальних документів. 

Дискусія 

 

Тренінги: 
 



8 академічних 

годин 

Тренінг на тему: “Застосування Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод та практики Європейського суду з прав 

людини при здійсненні правосуддя”.  (За окремою програмою) 

8 академічних 

годин 

Тренінг на тему: “Захист права власності в світлі статті 1 Першого 

протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод та 

практики ЄСПЛ для суддів господарської спеціалізації”. 

(За окремою програмою) 
8 академічних 

годин 
Тренінг на тему: “Господарське процесуальне законодавство: актуальні 

питання правозастосування”.  (За окремою програмою) 
8 академічних 

годин 

Тренінг на тему: “Вирішення спорів, що виникають із договорів 

страхування”.   (За окремою програмою). 

8 академічних 

годин 

Тренінг на тему: “Особливості розгляду корпоративних спорів”.  

(За окремою програмою). 

8 академічних 

годин 

Тренінг на тему: “Особливості розгляду земельних спорів”.  

(За окремою програмою). 

16 академічних 

годин 

Тренінг на тему: “Особливості розгляду справ про банкрутство”.  

(За окремою програмою). 

6 академічних 

годин 
Тренінг на тему:“Суддівська етика. Доброчесність”. 

(За окремою програмою) 
8 академічних 

годин 
Тренінг на тему: “Комунікації в судовій діяльності”. 

(За окремою програмою) 
8 академічних 

годин 
Семінар-практикум: “Особливості розгляду судових спорів, 

предметом яких є оскарження рішень регулятора про 

виведення банків з ринку”.  (За окремою програмою) 

 

Тренінги, семінари-практикуми з психологічної підготовки: 
 

8 академічних 

годин 

Тренінг: “Психологічна адаптація до суддівської діяльності ” 

(За окремою програмою). 

8 академічних 

годин 

Тренінг: “Соціономічна компетентність судді” 

(За окремою програмою). 

4 академічних 

години 

Семінар-практикум: “Психологічні особливості ефективного 

спілкування та вирішення конфліктів у професійній діяльності суддів” 

(За окремою програмою). 

2 академічних 

години 

Семінар-практикум: “Основи саморегуляції та її роль в адаптації до 

діяльності суддів”.  (За окремою програмою). 

                       


