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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ
ДИСЦИПЛІНИ «Господарський процес»

1.Предмет і метод господарського процесуального права.
2.Господарське процесуальне право як самостійна галузь права.
3.Поняття господарських процесуальних правовідносин. Підстави виникнення
господарських процесуальних правовідносин.
4.Юридичні склади їх характеристика. Елементи господарських процесуальних
правовідносин.
5.Суб’єкти господарських процесуальних правовідносин і їх класифікація.
6.Суд, як обов’язковий суб’єкт господарських процесуальних правовідносин.
Суди першої та другої інстанції. Склад суду.
7.Правове положення суду. Роль суду в господарському процесі.
8.Особи, які беруть участь у справі, як суб’єкти господарських процесуальних
правовідносин.
9.Участь у процесі посадових осіб та інших працівників підприємств, установ,
організацій, державних та інших органів, експертів, перекладачів і інших
учасників. Їх функції та процесуальне становище.
10.Поняття і система принципів господарського процесуального права.
11.Джерела господарського процесуального права.
12.Єдина система судових органів загальної юрисдикції.
13.Господарський суд у системі органів судової влади, система господарських
судів, їх склад і повноваження.
14.Місцеві господарські суди: склад та компетенція.
15.Апеляційні господарські суди: склад та компетенція.
16.Вищий господарський суд в Україні: склад та компетенція. Науковоконсультативна рада при Вищому господарському суді України.
17.Права та обов’язків суддів. Незалежність суддів та правові гарантії їх
забезпечення. Недоторканість суддів.
18.Кваліфікаційні комісії суддів: склад та компетенція. Кваліфікаційна
атестація суддів.
19.Суддівське самоврядування.
20.Дисциплінарна відповідальність суддів.
21.Третейські суди в системі судочинства.
22.Правила застосування законодавства господарськими судами.
23.Аналогія закону. Аналогія права.
24.Поняття та правове значення досудового врегулювання господарських спорів.
25.Умови застосування досудового врегулювання господарських спорів.
26.Форми досудового врегулювання спору.
27.Претензія. Форма та порядок пред’явлення претензії. Порядок і строки
розгляду претензії. Порядок пред’явлення претензії. Зміст претензії. Порядок
і строки розгляду претензії.
28.Повідомлення заявника про результати розгляду претензії. Зміст
повідомлення. Відповідальність за порушення строків розгляду претензій або
ненадіслання відповіді на претензію.
29.Досудове врегулювання розбіжностей, що виникають при укладанні
господарських договорів.

30.Досудове врегулювання спорів, які виникають при зміні та розірванні
договорів.
31.Поняття та види підвідомчості матеріально-правових справ, які підлягають
розгляду та вирішенню в порядку господарського судочинства.
32.Основні критерії розмежування підвідомчості спорів.
33.Поняття та види підсудності справ господарським судам.
34.Родова підсудність. Територіальна підсудність. Види територіальної
підсудності. Загальна територіальна підсудність. Виключна територіальна
підсудність.
35.Передача справ з одного господарського суду до іншого. Обставини, які
впливають на передачу позовних матеріалів або справи за підсудністю.
36.Підвідомчість і підсудність справ за участю іноземних суб’єктів
господарювання.
37.Поняття і склад учасників судового процесу. Класифікація учасників судового
процесу.
38.Процесуальне положення судді господарського суду. Відвід судді.
39.Поняття сторін та третіх осіб у господарському процесі і їх основні риси.
Види сторін та третіх осіб у господарському процесі.
40.Треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору. Треті особи,
які не заявляють самостійних вимог на предмет спору.
41.Процесуальні права та обов’язки сторін і третіх осіб.
42.Процесуальна співучасть. Мета і підстави співучасті. Види співучасті.
43.Процесуальні права і обов’язки співучасників.
44.Поняття належної та неналежної сторони. Проблеми неналежного позивача в
господарському процесі. Умови і порядок заміни неналежного відповідача.
45.Процесуальне правонаступництво (поняття і підстави). Порядок вступу в
процес правонаступника і його правове положення.
46.Участь прокурора у розгляді справ.
47.Правове положення посадових осіб, інших працівників підприємств, установ,
організацій, державних та інших органів.
48.Участь у судовому процесі судового експерта.
49.Поняття та види представника у судовому процесі. Представники сторін і
третіх осіб.
50.Поняття та мета судового доказування.
51.Поняття доказів у господарському процесі. Засоби доказування.
52.Поняття предмету доказування. Визначення предмету доказування по
конкретних справах. Факти, які не підлягають доказуванню.
53.Обов’язок доказування і подання доказів. Розподіл між сторонами обов’язку
по доказуванні.
54.Роль суду по витребуванні доказів.
55.Юридичне слідство в господарському процесі, як спосіб встановлення
об’єктивної істини.
56.Оцінка доказів. Призначення і проведення судової експертизи. Висновок
судового експерта.
57.Письмові докази. Речові докази. Висновки експертизи.
58.Класифікація доказів. Особисті і речові, прямі, непрямі.
59.Поняття і склад судових витрат.

60.Ціна позову, порядок визначення ціни позову.
61.Визначення розміру та порядок сплати державного мита. Звільнення від
сплати державного мита. Повернення державного мита.
62.Розподіл судових витрат. Відшкодування судових витрат.
63.Поняття і види господарських процесуальних строків.
64.Закінчення процесуальних строків, процесуальні наслідки пропущення
строків. Зупинення процесуальних строків.
65.Поновлення і продовження процесуальних строків.
66.Право на порушення господарського процесу. Особи, які можуть порушити
господарський процес.
67.Поняття позову. Елементи позову. Види позовів.
68.Позовна заява і її реквізити. Об’єднання позовних вимог. Документи, які
додаються до позовної заяви.
69.Захист відповідача проти позову. Відзив на позовну заяву. Зустрічний позов.
70.Прийняття позовної заяви. Відмова в прийнятті позовної заяви. Підстави для
відмови в прийнятті позовної заяви.
71.Повернення позовної заяви. Підстави для повернення позовної заяви.
Правові наслідки відмови та повернення позовної заяви.
72.Способи забезпечення позову. Скасування забезпечення позову.
73.Порядок ведення засідання. Права учасників процесу. Строк вирішення
спору.
74.Вирішення спору при неподанні відзиву на позовну заяву і витребування
господарським судом матеріалів.
75.Відмова позивача від позову, визнання позову відповідачем, мирова угода
сторін.
76.Зупинення провадження у справі та його поновлення. Припинення
провадження у справі. Залишення позову без розгляду.
77.Прийняття рішення. Права господарського суду щодо прийняття рішення.
78.Зміст судового рішення та його елементи. Вимоги яким повинно відповідати
рішення. Законність, обґрунтованість, категоричність, безумовність, ясність.
79.Порядок прийняття рішення господарського суду. Повноваження суду при
прийнятті рішення.
80.Оголошення рішення. Набрання рішенням законної сили. Усунення
недоліків судового рішення судом, який його постановив.
81.Додаткове рішення. Роз’яснення і виправлення рішення. Підстави для
постановлення додаткового рішення та роз’яснення і виправлення рішення.
82.Ухвали суду першої інстанції. Зміст ухвали. Додаткова ухвала. Роз’яснення і
виправлення ухвали. Окрема ухвала.
83.Повідомлення господарського суду. Протоколи.
84.Право апеляційного оскарження.
85.Визначення апеляційної інстанції. Строк подання апеляційної скарги або
внесення апеляційного подання.
86.Форма і зміст апеляційної скарги (подання). Надсилання копії апеляційної
скарги та відзив на апеляційну скаргу (подання). Повернення апеляційної
скарги (подання). Прийняття апеляційної скарги (подання).
87.Правові наслідки звернення з апеляційною скаргою (поданням).

88.Порядок розгляду апеляційної скарги та права і обов’язки осіб, які беруть
участь у справі.
89.Межі перегляду справи в апеляційній інстанції. Строки розгляду апеляційної
скарги (подання).
90.Повноваження апеляційної інстанції. Підстави для скасування або зміни
рішення. Постанова апеляційної інстанції.
91.Апеляційні скарги на ухвали місцевого господарського суду.
92.Право касаційного оскарження. Касаційна інстанція.
93.Порядок подання касаційної скарги (подання). Строк подання касаційної
скарги (подання). Форма і зміст касаційної скарги (подання). Надсилання
касаційної скарги (подання) сторонам у справі.
94.Відзив на касаційну скаргу (подання). Повернення касаційної скарги
(подання). Прийняття касаційної скарги (подання). Відмова від касаційної
скарги (подання).
95.Повноваження касаційної інстанції. Підстави для скасування або зміни
рішення чи постанови.
96.Касаційні скарги на ухвали господарських судів.
97.Право касаційного оскарження постанов чи ухвал Вищого господарського
суду України. Підстави для оскарження до Верховного суду України
постанов чи ухвал Вищого господарського суду України.
98.Порядок подання касаційної скарги та внесення касаційного подання.
99.Порядок перегляду в касаційному порядку постанов чи ухвал Вищого
господарського суду України.
100.Поняття нововиявлених обставин. Підстави перегляду судових рішень за
нововиявленими обставинами.
101.Порядок і строк подання заяви (внесення подання) про перегляд судових
рішень за нововиявленими обставинами. Прийняття заяви (подання) про
перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами.
102.Порядок перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами.
103.Наказ господарського суду і пред’явлення його для виконання. Зміст
наказу, строк для пред’явлення наказу до виконання. Повноваження
пропущеного строку для пред’явлення наказу до виконання. Видача
дублікату наказу.
104.Відстрочка або розстрочка виконання рішення, зміна способу та порядку
виконання рішення, ухвали, постанови.
105.Поняття і значення провадження у справах про банкрутство.
106.Підвідомчість і підсудність справ про банкрутство. Сторони та інші
учасники процедури банкрутства.
107.Підстави та порядок порушення провадження у справах про банкрутство.
Відкликання заяви. Порушення провадження у справі. Підготовче та
попереднє засідання господарського суду. Строки та порядок провадження у
справах про банкрутство.
108.Розпорядження майном боржника. Санація. Ліквідаційна процедура.
Мирова угода.
109.Прийняття рішення про санацію. Прийняття рішення про визнання
боржника банкрутом. Оголошення банкрутом і його наслідки. Майно, на яке
звертається стягнення.

110.Підстави та порядок припинення провадження у справах про банкрутство.
111.Поняття, роль і завдання третейського суду. Види третейських судів та їх
повноваження.
112.Національні та міжнародні третейські суди.
113.Порядок розгляду господарських спорів і виконання рішень третейських
судів.
114.Процесуальні права і обов’язки іноземних суб’єктів господарювання.
115.Підсудність судам справ за участю іноземних суб’єктів господарювання.
116.Звернення господарських судів із судовим дорученням до іноземного суду
або іншого компетентного органу іноземної держави. Зміст і форма судового
доручення про надання правової допомоги.
117.Міжнародний комерційний арбітраж. Правова природа міжнародного
комерційного арбітражу.
118.Міжнародно-договірна уніфікація комерційного арбітражу.
119.Арбітражна угода, компетенція міжнародного комерційного арбітражу.
Арбітражний розгляд.
120.Арбітражні рішення. Виконання арбітражних рішень.

