
ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ ДО ЗАЛІКУ 
З ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА 

 (ЧАСТИНА 2) 
(СТАЦІОНАР) 

 
1. Поняття та елементи позову у господарському процесі. 
2. Форма та зміст позовної заяви. 
3. Порядок подання позовної заяви. 
4. Відзив на позовну заяву. 
5. Пред’явлення зустрічного позову. 
6. Прийняття позовної заяви. Відмова у прийнятті позовної заяви. 
7. Повернення позовної заяви. 
8. Порушення провадження у справі та підготовка справи до 

розгляду. 
9. Забезпечення позову. 
10. Принципи вирішення господарських спорів у суді першої 

інстанції. 
11. Розгляд справи по суті. 
12. Протокол судового засідання. 
13. Порядок прийняття, форма та зміст рішення. 
14. Додаткове рішення, ухвала господарського суду. Роз’яснення і 

виправлення рішення, ухвали. 
15. Окрема ухвала та повідомлення господарського суду. 
16. Відкладення розгляду справи. Зупинення провадження у справі та 

його поновлення. 
17. Підстави і порядок припинення провадження у справі. 
18. Підстави і порядок залишення заяви без розгляду. 
19. Передумови апеляційного оскарження. 
20. Подання апеляційної скарги. Зміст апеляційної скарги. 
21. Порядок розгляду господарських справ у суді апеляційної 

інстанції. 
22. Повноваження суду апеляційної інстанції. 
23. Постанова апеляційної інстанції. 
24. Право касаційного оскарження. 
25. Подання касаційної скарги. 
26. Порядок розгляду касаційної скарги. 
27. Повноваження суду касаційної інстанції. 
28. Постанова суду касаційної інстанції. 
29. Право на звернення до Верховного Суду України про перегляд 

судових рішень господарських судів. 
30. Підстави і строки подання до Верховного Суду України заяви про 

перегляд судових рішень господарських судів. 
31. Зміст і порядок подання до Верховного Суду України заяви про 

перегляд судових рішень господарських судів. 



32. Перевірка Вищим господарським судом України відповідності 
заяви про перегляд судових рішень господарських судів вимогам ГПК 
України та її допуск до провадження. 

33. Порядок підготовки і розгляду справи Верховним Судом 
України. 

34. Повноваження Верховного Суду України та його постанова. 
35. Поняття нововиявлених обставин і підстави перегляду судових 

рішень. 
36. Порядок і строк подання заяви про перегляд судових рішень за 

нововиявленими обставинами. 
37. Порядок прийняття господарським судом заяви про перегляд 

судових рішень за нововиявленими обставинами. 
38. Порядок перегляду судових рішень за нововиявленими 

обставинами. 
39. Порушення провадження у справі про банкрутство. 
40. Підготовче засідання господарського суду. 
41. Попереднє засідання господарського суду. 
42. Визнання боржника банкрутом та його правові наслідки. 
43. Припинення провадження у справі про банкрутство. 
44. Особливості банкрутства окремих категорій суб’єктів 

підприємницької діяльності. 
45. Третейські суди: поняття, значення. 
46. Види третейських судів. 
47. Підвідомчість справ. 
48. Порядок створення третейських судів. 
49. Порушення справи і порядок розгляду. 
50. Рішення третейського суду та його виконання. 
51. Оскарження рішення третейського суду. 
52. Міжнародний комерційний арбітражний суд при 

Торгово-промисловій палаті України. 
53.  Морська арбітражна комісія при Торгово-промисловій палаті 

України. 



ПРЕЛІК ПИТАНЬ НА СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ 
з Господарського процесуального права 

на ІІ семестр 2015-2016 н.р. 
(стаціонар) 

 
Тема 1. Позов у господарському процесі. 

1. Поняття та елементи позову в господарському процесі. 
2. Форма та зміст позовної заяви. Визначення ціни позову. 
3. Порядок подання позовної заяви. 
4. Відзив на позовну заяву. 
5. Пред’явлення зустрічного позову. 
 
Теми рефератів: 
1. Мирова угода. 
2. Елементи позову. 
3. Поняття та види позовів. 
 
Термінологічні завдання: 
Дайте визначення понять: «позов», «підстави позову», «предмет 

позову», «позовна заява», «відзив на позовну заяву», «зустрічний 
позов», «мирова угода». 

 
Контрольні завдання і запитання: 
1. Дайте характеристику мирової угоди в господарському процесі. 
2. Вкажіть правила визначення ціни позову. 
3. Чим відрізняється право на позов від права на пред’явлення позову? 
4. Які елементи позову можна змінити при зміні позову? 
 
 

Тема 2. Провадження у суді першої інстанції. 
1. Прийняття позовної заяви. Відмова у прийнятті позовної заяви. 
2. Повернення позовної заяви. 
3. Порушення провадження у справі та підготовка справи до розгляду. 
4. Забезпечення позову. 
5. Розгляд справи по суті. Протокол судового засідання. 
6. Порядок прийняття, форма та зміст рішення. 
7. Додаткове рішення, ухвала господарського суду. Роз’яснення і 

виправлення рішення, ухвали. Окрема ухвала та повідомлення 
господарського суду. 

8. Відкладення розгляду справи. Зупинення провадження у справі та 
його поновлення. 

9. Підстави і порядок припинення провадження у справі. 
10. Підстави і порядок залишення позову без розгляду. 
 
Теми рефератів: 



1. Повернення позовної заяви. 
2. Відмова у прийнятті позовної заяви. 

3. Поняття, значення та межі судового розгляду. 
4. Зупинення провадження у справі. 
5. Припинення провадження у справі. 

6. Зміст рішення суду. 
 
 
Термінологічні завдання: 
Дайте визначення понять: «позовна заява», «забезпечення позову», 

«підготовка справи до розгляду», «судове засідання», «судовий розгляд», 
«протокол судового засідання», «судове рішення», «ухвала суду», 
«окрема ухвала», «арифметична помилка в господарському процесі», 
«додаткове рішення суду», «описка в господарському процесі». 

 
Контрольні завдання і запитання: 
1. Проаналізуйте процесуальний порядок пред’явлення позову. 
2. Які наслідки пред’явлення позову не за підсудністю? 
3. Які наслідки відмови у прийнятті позовної заяви? 
4. Які наслідки повернення позовної заяви? 
5. Назвіть та охарактеризуйте підстави зупинення провадження у 

справі. 
6. Охарактеризуйте стадію судового розгляду господарських справ. 
7. Назвіть та проаналізуйте підстави для припинення провадження у 

справі. 
8. Дайте характеристику додаткового рішення суду. 
9. Дайте характеристику ухвалам суду першої інстанції, визначте яким 

вимогам вони повинні відповідати. 
10. Дайте визначення та назвіть відмінні риси рішення та ухвали суду. 
11. Проаналізуйте зміст рішення суду. 
12. З якого моменту рішення суду набирає законної сили? 
 
Практичні завдання: 
1. Представник позивача заявив відвід голові господарського суду 

Івано-Франківської області. Хто повинен розглянути даний відвід? Який 
порядок його вирішення? 

2. Представник відповідача в судовому засіданні заявив відвід 
прокурору, оскільки він є родичем судді. Яке рішення повинен прийняти 
суд? Проаналізуйте ситуацію. 

3. Позивач звернувся з вимогою накласти арешт на майно та грошові 
кошти відповідача. Відповідач зазначив, що згідно зі ст. 67 ГПК арешт можна 
накласти або на майно, або на грошові кошти, але не на майно та грошові 
кошти одночасно. Яке рішення повинен прийняти суд? Проаналізуйте 
ситуацію. 



4. В судовому засіданні представник відповідача, сидячи, відповідав на 
запитання судді та давав свої пояснення. На зауваження судді, що ці дії слід 
виконувати стоячи, представник відповідача не відреагував і, сидячи, 
відповів, що йому зручніше відповідати саме таким чином. Проаналізуйте 
ситуацію. Що в даному випадку може вчинити суддя? 

5. Адвокат, який є представником позивача вдруге не з’явився в судове 
засідання та не повідомив про причини своєї неявки. Суд виніс окрему 
ухвалу і направив її до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури для 
притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності. Чи правильно 
вчинив суд? Проаналізуйте ситуацію. 

 
 

Тема 3. Перевірка рішень господарських судів в апеляційному 
порядку. 

1. Передумови апеляційного оскарження. 
2. Подання апеляційної скарги. Зміст апеляційної скарги. 
3. Порядок розгляду господарських справ у суді апеляційної інстанції. 
4. Повноваження суду апеляційної інстанції. 
5. Постанова апеляційної інстанції. 
 
Теми рефератів: 
1. Суб’єкти апеляційного оскарження. 
2. Об’єкти апеляційного оскарження. 
 
Термінологічні завдання: 
Дайте визначення понять: «апеляційне провадження», «апеляційна 

скарга», «постанова суду апеляційної інстанції». 
 
Контрольні завдання і запитання: 
1. Які межі розгляду справи апеляційним судом? 
2. Перечисліть повноваження суду апеляційної інстанції в 

господарському процесі. 
3. Які особи мають право на оскарження в апеляційному порядку 

рішень та ухвал суду першої інстанції? 
4. Що повинно бути зазначено в апеляційній скарзі? 
5. Перелічіть порушення норм процесуального права, які в будь-якому 

випадку є підставами для скасування рішення суду першої інстанції. 
 
Практичні завдання: 
1. При розгляді справи судом апеляційної інстанції було встановлено, 

що протокол судового засідання не підписаний секретарем судового 
засідання. Дайте правову оцінку ситуації. Яку постанову повинен ухвалити 
суд апеляційної інстанції? 



2. При розгляді справи судом апеляційної інстанції було встановлено, 
що хоча при прийнятті рішення судом першої інстанції було дотримано норм 
матеріального та процесуального права, суддею була особа, яка підлягала 
відводу (брат представника позивача). Дайте правову оцінку ситуації. Яку 
постанову повинен винести суд апеляційної інстанції? 

 
Тема 4. Перевірка рішень господарських судів в касаційному 

порядку. 
1. Право касаційного оскарження. 
2. Подання касаційної скарги. 
3. Порядок розгляду касаційної скарги. 
4. Повноваження суду касаційної інстанції. 
5. Постанова суду касаційної інстанції. 
 
Теми рефератів: 
1 Поняття, значення та особливості касаційного провадження. 

2. Об’єкти касаційного оскарження. 
 
Термінологічні завдання: 
Дайте визначення понять: «касаційне провадження», «касаційна 

скарга», «постанова суду касаційної інстанції». 
 
Контрольні завдання і запитання: 
1. Охарактеризуйте межі перегляду справи судом касаційної інстанції. 
2. Проаналізуйте повноваження суду касаційної інстанції. 
3. Дайте порівняльну характеристику апеляційному та касаційному 

провадженню. 
4. Назвіть та охарактеризуйте підстави для скасування рішення та 

прийняття нового рішення або зміни рішення судом касаційної інстанції. 
5. Які передумови для виникнення господарських процесуальних 

відносин у суді касаційної інстанції? 
 
Практичні завдання: 
1. 5 квітня 2012 року постановою Львівського апеляційного 

господарського суду було відхилено апеляційну скаргу і залишено в силі 
рішення суду першої інстанції. 25 квітня 2012 року позивач рекомендованим 
листом направив безпосередньо до Вищого господарського суду України 
касаційну скаргу, яка дійшла до адресата тільки 29 квітня 2012 року. Чи буде 
розглядатись дана касаційна скарга? Який порядок подачі касаційної скарги? 

2. Під час прийняття рішення у нарадчій кімнаті один з суддів не 
погодився з думкою інших суддів і відмовився від участі у голосуванні. Чи 
правильно поступив суддя? Як повинен у такому випадку діяти суддя не 
згідний з рішенням більшості? 

 



 
Тема 5. Перевірка рішень господарських судів Верховним Судом 

України та перегляд за нововиявленими обставинами. 
1. Право на звернення до Верховного Суду України про перегляд 

судових рішень господарських судів. 
2. Підстави та строки подання до Верховного Суду України заяви про 

перегляд судових рішень господарських судів. 
3. Зміст і порядок подання до Верховного Суду України заяви про 

перегляд судових рішень господарських судів. 
4. Перевірка Вищим господарським судом України відповідності заяви 

про перегляд судових рішень господарських судів вимогам ГПК України та її 
допуск до провадження. 

5. Порядок підготовки і розгляду справи Верховним Судом України. 
6. Повноваження Верховного Суду України та його постанова. 
7. Поняття нововиявлених обставин і підстави перегляду судових 

рішень. 
8. Порядок і строк подання заяви про перегляд судових рішень за 

нововиявленими обставинами. 
9. Порядок прийняття господарським судом заяви про перегляд судових 

рішень за нововиявленими обставинами. 
10. Порядок перегляду судових рішень за нововиявленими 

обставинами. 
 
Теми рефератів: 
1. Порядок провадження по перегляду рішення Верховним Судом 

України. 
2. Підстави для перегляду рішення Верховним Судом України. 
3. Порядок провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами. 
4. Підстави для перегляду рішення за нововиявленими обставинами. 
 
Термінологічні завдання: 
Дайте визначення понять: «перегляд рішень Верховним Судом 

України», «обставини для перегляду рішень Верховним Судом України», 
«нововиявлені обставини», «перегляд рішень за нововиявленими 
обставинами», «істотні для справи обставини». 

 
Контрольні завдання і запитання: 
1. Назвіть та дайте характеристику підставам для перегляду рішень 

Верховним Судом України. 
2. Вкажіть міжнародні судові установи, юрисдикція яких визнана 

Україною. 
3. Порівняйте порядок розгляду справи судом касаційної інстанції та по 

перегляду рішень Верховним Судом України. 
4. Проаналізуйте підстави перегляду рішення у зв’язку з 

нововиявленими обставинами. 



5. Які особливості провадження у зв’язку з нововиявленими 
обставинами? 

6. Які вимоги ставляться до заяви про перегляд рішення у зв’язку з 
нововиявленими обставинами? 

 
 

Тема 6. Провадження у справах про банкрутство. 
1. Порушення провадження у справі про банкрутство. 
2. Підготовче засідання господарського суду. 
3. Попереднє засідання господарського суду. 
4. Визнання боржника банкрутом та його правові наслідки. 
5. Припинення провадження у справі про банкрутство. 
 
Теми рефератів: 
1. Учасники провадження у справах про банкрутство. 
2. Провадження у справі про банкрутство фермерського господарства. 
3. Провадження у справі про банкрутство містоутворюючого 

підприємства. 
 
Термінологічні завдання: 
Дайте визначення понять: «неплатоспроможність», «боржник», 

«банкрутство», «суб’єкт банкрутства», «кредитор», «безспірні вимоги 
кредиторів», «досудова санація», «розпорядження майном боржника», 
«санація», «реструктуризація підприємства», «керуючий санацією», 
«ліквідація», «ліквідатор», «арбітражний керуючий», «мирова угода», 
«заінтересовані особи стосовно боржника», «мораторій на задоволення вимог 
кредиторів». 

 
Контрольні завдання і запитання: 
1. Перечисліть основні права та обов’язки арбітражного керуючого. 
2. Які судові процедури можуть застосовуватись щодо боржника? 
3. З яких стадій складається провадження у справі про банкрутство? 
4. Перечисліть всіх можливих учасників провадження у справах про 

банкрутство. 
5. Вкажіть вимоги, які ставляться до заяви про порушення справи про 

банкрутство. 
 


