
Питання на іспитз навчальної дисципліни 

«Судочинство в господарських судах» 

1. Поняття, предмет і методи господарського процесуального права.  

2. Поняття та стадії господарського процесу.  

3. Принципи господарського процесу.  

4. Джерела господарського процесуального права.  

5. Система господарських судів України.  

6. Місцеві господарські суди – суди першої інстанції. 

 7. Апеляційні господарські суди – суди апеляційної інстанції господарського судочинства.  

8. Вищий господарський суд України – вищий суд в системі господарських судів.  

9. Права та обов’язки суддів.  

10. Кваліфікаційні комісії суддів: склад та компетенція.  

11. Кваліфікаційна атестація суддів.  

12. Дисциплінарна відповідальність суддів.  

13. Незалежність суддів та правові гарантії їх забезпечення. 

 14. Недоторканість суддів.  

15. Порядок і строки пред’явлення претензії.  

16. Відповідальність за порушення строків розгляду претензії.  

17. Досудове врегулювання розбіжностей, що виникають при укладенні, зміні та розірванні 

господарських договорів.  

18. Господарські справи, підвідомчі господарському суду.  

19. Підсудність господарських справ: поняття і види.  

20. Передача господарських справ за підсудністю.  

21. Поняття і склад учасників господарського процесу.  

22. Процесуальний статус судді господарського суду. Відвід судді.  

23. Сторони в судовому процесі.  

24. Права та обов’язки сторін.  

25. Процесуальна співучасть.  

26. Залучення до участі у справі іншого відповідача та заміна неналежного відповідача.  

27. Представник у господарському судочинстві як учасник господарського процесу. 

28. Процесуальне правонаступництво.  

29. Треті особи в господарському процесі.  

30. Правовий статус прокурора як учасника господарського процесу. 



 31. Участь у судовому процесі судового експерта.  

32. Інші особи які беруть участь в господарському процесі. 14  

33. Поняття і види доказів в господарському процесі.  

34. Належність доказів і допустимість засобів доказування.  

35. Підстави для звільнення від доказування. 3 

6. Порядок витребування доказів.  

37. Запобіжні заходи: поняття, видів, порядок застосування.  

38. Докази в господарському процесі.  

39. Огляд і дослідження письмових і речових доказів у місці їх знаходження.  

40. Повернення письмових і речових доказів.  

41. Призначення і проведення судової експертизи.  

42. Оцінка доказів господарським судом при вирішенні господарського спору.  

43. Поняття і види судових витрат в господарському процесі.  

44. Державне мито, його розміри та порядок сплати (стягнення).  

45. Визначення розміру витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.  

46. Розподіл судових витрат. 

47. Звільнення від сплати державного мита.  

48. Повернення державного мита.  

49. Поняття та види строків у господарському процесі. 

 50. Встановлення та обчислення процесуальних строків.  

51. Наслідки пропуску процесуального строку в господарському процесі.  

52. Суми, що підлягають сплаті за проведення судової експертизи та послуги перекладача.  

53. Закінчення процесуальних строків.  

54. Зупинення процесуальних строків.  

55. Відновлення та продовження процесуальних строків в господарському процесі.  

56. Поняття та елементи позову.  

57. Форма і зміст позовної заяви. Ціна позову.  

58. Порядок подання позову. Документи, що додаються до позовної заяви.  

59. Об’єднання позовних вимог. Зміна позову.  

60. Відзив на позовну заяву.  

61. Подання зустрічного позову.  

62. Прийняття позовної заяви.  



63. Порушення провадження у справі.  

64. Відмова у прийнятті та повернення позовної заяви. 15  

65. Процесуальні дії судді господарського суду по підготовці справи до розгляду. 66. Забезпечення 

позову. Підстави для забезпечення позову.  

67. Скасування забезпечення позову.  

68. Права учасників господарського процесу.  

69. Порядок і строк розгляду справи місцевим господарським судом  

70. Вирішення спору при неподанні відзиву на позовну заяву і витребуваних господарським судом 

матеріалів.  

71. Відкладання розгляду справи, перерва в засіданні.  

72. Відмова позивача від позову.  

73. Визнання позову відповідачем.  

74. Мирова угода сторін.  

75. Зупинення провадження у справі та його поновлення.  

76. Припинення провадження у справі.  

77. Залишення позову без розгляду. 

 78. Запобіжні заходи як інститут господарського процесуального права.  

79. Порядок ведення засідання.  

80. Рішення господарського суду: порядок прийняття та оголошення.  

81. Зміст рішення господарського суду. Набрання рішенням законної сили.  

82. Ухвала господарського суду: винесення та зміст.  

83. Додаткове рішення, ухвала. Окрема ухвала.  

84. Повідомлення господарського суду. Протоколи. 

 85. Постанова господарського суду: винесення та зміст.  

86. Судовий збір, його розміри та порядок сплати (стягнення).  

87. Порядок та строк подання апеляційного скарги.  

88. Форма і зміст апеляційної скарги.  

89. Відзив на апеляційну скаргу.  

90. Повернення апеляційної скарги.  

91. Порядок прийняття та розгляду апеляційної скарги. 

92. Відмова від апеляційної скарги.  

93. Межі перегляду справи в апеляційній інстанції. 

 94. Підстави для скасування або зміни рішення.  



95. Постанови апеляційної інстанції.  

96. Порядок та строк подання касаційної скарги.  

97. Форма і зміст касаційної скарги.  

98. Відзив на касаційну скаргу.  

99. Повернення касаційної скарги.  

100.Порядок прийняття та розгляду касаційної скарги. 


