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Питання для підготовки до заліку з дисципліни 
«Господарський процес» 

 
1. Поняття господарського процесуального права, його предмет та метод. 
2. Принципи господарського процесуального права. 
3. Джерела господарського процесуального права. 
4. Порядок звернення до господарського суду. 
5. Правова природа господарських судів та їх місце в судовій владі 

України. 
6. Загальні положення щодо порядку досудового врегулювання 

господарських спорів. 
7. Порядок пред’явлення і розгляду претензії. 
8. Зміст претензії та відповіді на претензію. 
9. Врегулювання розбіжностей, що виникають при укладенні, зміні та 

розірванні господарських договорів. 
10. Підвідомчість справ господарськими судам. 
11. Підсудність справ господарським судам. 
12. Передача справ з одного господарського суду до іншого 

господарського суду. 
13. Правовий статус судді господарського суду. 
14. Місцеві господарські суди: правове становище, повноваження. 
15. Правове становище апеляційних господарських судів, його 

повноваження. 
16. Правове становище Вищого господарського суду, його 

повноваження. 
17. Склад учасників судового процесу. 
18. Суддя господарського суду. Відвід судді. 
19. Сторони в судовому процесі, їх права та обов’язки. 
20. Треті особи в господарському процесі. 
21. Правонаступництво в господарському процесі. 
22. Співучасть у господарському процесі. Заміна неналежного 

відповідача. 
23. Представники сторін та третіх осіб в господарському процесі. 
24. Участь прокурора у розгляді господарських справ. 
25. Участь у судовому процесі судового експерта. 
26. Поняття та види доказів. 
27. Письмові докази. 
28. Речові докази. 
29. Оцінка  доказів. 
30. Обов’язок доказування та підстави звільнення від доказування. 
31. Витребування та повернення доказів. 



32. Огляд та дослідження доказів у місці їх знаходження. 
33. Призначення і проведення судової експертизи. Висновок судового 

експерта. 
34. Участь у процесі посадових осіб та інших працівників підприємств, 

установ, організацій, державних та інших органів. 
35. Запобіжні заходи: види, порядок застосування. 
36. Заява про вжиття запобіжних заходів: порядок її розгляду, виконання, 

скасування, оскарження. 
37. Склад судових витрат та їх розподіл. 
38. Судовий збір. 
39. Процесуальні строки. 
40. Форма і зміст позовної заяви. Документи, що додаються до позовної 

заяви. 
41. Ціна позову. 
42. Зустрічний позов: поняття, порядок подання. 
43. Позовна заява: порядок прийняття, відмова в прийняття, повернення 

позовної заяви. 
44. Дії судді по підготовці справи до розгляду. 
45. Забезпечення позову. 
46. Порядок вирішення господарських спорів у господарському суді 

першої інстанції. 
47. Відкладення та зупинення судового розгляду справи в суді першої 

інстанції. 
48. Припинення судового розгляду справи в суді першої інстанції. 
49. Залишення позову без розгляду. 
50. Протокол судового засідання, як засіб фіксування господарського 

процесу. 
51. Порядок прийняття, форма і зміст рішення, що приймає суд при 

вирішенні господарського спору. 
52. Ухвала господарського суду та її зміст. Додаткове рішення, ухвала. 
53. Право апеляційного оскарження. 
54. Апеляційна скарга: форма, зміст, строк подання. 
55. Прийняття, повернення, порядок розгляду апеляційної скарги 

(подання). 
56. Повноваження апеляційної інстанції. 
57. Підстави для скасування або зміни рішення місцевого господарського 

суду апеляційним судом. 
58. Постанова апеляційного господарського суду. 
59. Право касаційного оскарження. 
60. Касаційна скарга: форма, зміст, строк подання. 
61. Прийняття, повернення, порядок розгляду касаційної скарги 

(подання). 



62. Повноваження касаційної інстанції. 
63. Підстави для скасування або зміни рішення або постанови судом 

касаційної інстанції. 
64. Постанова касаційної інстанції. 
65. Касаційні скарги на ухвали господарських судів. 
66. Право касаційного оскарження судових рішень Вищого 

господарського суду України 
67. Порядок перегляду у касаційному порядку постанов чи ухвал Вищого 

господарського суду України 
68. Порядок подання касаційної скарги на постанову чи ухвалу Вищого 

господарського суду України 
69. Підстави для оскарження до Верховного Суду України 
70. Повноваження Верховного Суду України при перегляді у 

касаційному порядку постанов чи ухвал Вищого господарського суду України. 
71. Підстави для скасування постанов чи ухвал Вищого господарського 

суду України. 
72. Постанова Верховного Суду України 
73. Касаційні скарги на ухвали Вищого господарського суду України 
74. Поняття нововиявлених обставин та підстави перегляду судового 

рішення. 
75. Порядок і строк подання заяви (внесення подання) про перегляд 

судового рішення. 
76. Особливості перегляду судових рішень за нововиявленими 

обставинами. 
77. Обов’язковість виконання судових рішень. 
78. Наказ господарського суду і порядок його виконання. 
79. Відповідальність за ухилення від виконання рішення, ухвали, 

постанови господарського суду. 
80. Відстрочка або розстрочка виконання судового рішення. 
81. Зупинення виконання судового рішення. 
82. Оскарження дії чи бездіяльності органів Державної виконавчої 

служби. 
83. Поворот виконання рішення, постанови. 
84. Процесуальні права іноземних підприємств і організацій. 
85. Компетенція господарських судів у справах за участю іноземних 

підприємств і організацій. 
86. Звернення господарських судів із судовим дорученням до іноземного 

суду або іншого компетентного органу іноземної держави.  
87. Зміст і форма судового доручення про надання правової допомоги. 
88. Виконання в Україні судових доручень іноземних судів.  
89. Оскарження рішення третейського суду. Форма і зміст заяви про 

скасування рішення третейського суду. 



90. Підготовка справи про оскарження рішення третейського суду до 
розгляду та порядок судового розгляду справи 

91. Повноваження господарського суду при розгляді заяви про 
скасування рішення третейського суду. Підстави для скасування рішення 
третейського суду. 

92. Ухвала господарського суду у справі про оскарження рішення 
третейського суду. 

93. Видача виконавчого документа на примусове виконання рішення 
третейського суду. 

94. Форма і зміст заяви про видачу виконавчого документа на примусове 
виконання рішення третейського суду. 

95. Порядок розгляду заяви про видачу виконавчого документа на 
примусове виконання рішення третейського суду. 

96. Підстави для відмови у видачі виконавчого документа на примусове 
виконання рішення третейського суду. 

97. Ухвала господарського суду про видачу виконавчого документа на 
примусове виконання рішення третейського суду або про відмову у його видачі 

 
 


