
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Фаховий коледж «Універсум» 

 

Циклова комісія суспільних дисциплін і правознавства 

 

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

 «Судочинство в господарських судах» 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст 

Курс: ІV 
Галузь знань 08 Право 

Спеціальність 081 Право 

Форма проведення: письмова 

Тривалість проведення: 2 години 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

 

Екзамен проводиться online з використання сервісних служб Google: 

Hangouts meet – для організації відеозв’язку зі студентами; 

Google forms – для проведення тестування; 
*  При розірванні (відсутності) зв’язку, роботи будуть перевірені після його відновлення 
впродовж робочого дня. Оцінка виставляється не пізніше ніж на наступний день. 

Критерії оцінювання: 

1. Виконання тестових завдань: 

Всього 20 питань по 1 балу;  

Максимальна кількість балів за тести – 20.  

Виконання практичних завдань: 

Всього 2 питання по 10 балів;  

Максимальна кількість балів за практичні завдання – 20. 

 

Бали Критерії оцінювання практичного завдання 

9 – 10  Практичне завдання виконано в повному обсязі  

7 – 8  Практичне завдання виконано в повному обсязі, але допущені 

незначні помилки або завдання виконано не раціональним 

способом. 

5-6  Завдання виконано неповністю, але більше ніж на 2/3 загального 

об’єму. Є допущенні помилки у виконанні завдання. Алгоритм 

виконання завдання правильний. 

3-4 Завдання виконано більше половини. Алгоритм виконання 

завдання порушений, що  привело до неправильного результату.  



0 - 2  Завдання не виконано або виконано менше ніж на половину. 

Орієнтовний перелік питань, включених до тестових та практичних 

завдань: 

1. Дайте визначення предмету господарського процесуального права 

України. 

2. Поняття господарського процесу, господарсько-процесуальної форми. 

3. Поняття та стадії господарського процесу. 

4. Охарактеризуйте систему господарського процесуального права. 

5. Які особливості методу господарського процесуального права. 

6. Назвіть джерела господарського процесуального права. 

7. Що таке аналогія закону. 

8. Що таке аналогія права. 

9. Дія господарсько-процесуальних норм у часі. 

10. Дія господарсько-процесуальних норм у просторі. 

11. Дія господарсько-процесуальних норм за колом осіб. 

12. Господарське процесуальне право як наука і навчальна дисципліна. 

13. Як співвідноситься господарське процесуальне право з іншими галузями 

права. 

14. Дайте визначення принципам господарського процесуального права. 

15. Класифікація системи принципів господарського процесуального права. 

16. Назвіть загально правові принципи господарського процесу. 

17. Які ви знаєте міжгалузеві принципи, які властиві судочинству в цілому. 

18. Назвіть галузеві принципи господарського процесу. 

19. Дайте визначення господарським процесуальним правовідносинам. 

20. Які передумови і підстави виникнення господарських процесуальних 

правовідносин. 

21. Норми господарського процесуального права: визначення та види. 

22. Що означає господарсько-процесуальна правоздатність. 

23. Дайте визначення господарсько-процесуальної дієздатності. 

24. Назвіть зміст, об’єкт та суб’єктів господарських процесуальних 

правовідносин.  

25. Види учасників господарського процесу. 

26. Назвіть осіб, які беруть участь у господарській справі. 

27. Поняття сторін у господарському процесі. 

28. Процесуальні права та обов’язки сторін у процесі. 

29. Що це таке процесуальна співучасть. 

30. Як замінити неналежного відповідача. 

31. Охарактеризуйте процесуальне правонаступництво. 

32. Характеристика третіх осіб у господарському процесі. 

33. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмету спору. 

34. Треті особи, які не заявляють самостійні вимоги щодо предмету спору. 

35. Назвіть органи та осіб, яким законом надано право захищати права, 

свободи та інтереси інших осіб у господарському процесі. 

36. Специфіка участі прокурора у господарському процесі. 



37. Яким чином беруть участь у господарському процесі органи державної 

влади, органи місцевого самоврядування, інші фізичні та юридичні особи. 

38. Визначте поняття представництва у господарському процесі. 

39. Назвіть характерні ознаки процесуального представництва. 

40. Представництво від імені юридичних осіб. 

41. Представництво від імені держави. 

42. Процесуальне становище представників у господарському процесі. 

43. Які повноваження представника у суді. 

44. Які ви знаєте види представництва у господарському процесі. 

45. Особливості законного представництва. 

46. Назвіть документи, що посвідчують повноваження представників. 

47. Правовий статус перекладача в господарському процесі. 

48. Правовий статус експерта в господарському процесі. 

49. Визначте поняття підсудності та назвіть її види. 

50. Альтернативна підсудність. 

51. Виключна підсудність. 

52. Підвідомчість справ господарським судам. 

53. Що означає судове доказування. 

54. Визначте поняття, предмет та етапи судового доказування. 

55. На кого покладається обов’язок судового доказування. 

56. Які принципи судового доказування Ви знаєте. 

57. Поняття збирання доказів. 

58. Яким чином досліджуються докази. 

59. Які підстави звільнення від доказування. 

60. Дайте визначення преюдиціальним фактам. 

61. Поняття та види судових доказів. 

62. Речові докази. 

63. Письмові докази. 

64. Висновок експерта. 

65. Пояснення осіб, які беруть участь у справі. 

66. Що означає належність та допустимість доказів. 

67. Оцінка доказів, її суб’єкти. 

68. Яким чином забезпечуються докази. 

69. Назвіть види засобів доказування. 

70. Які види письмових доказів Ви знаєте. 

71. Види судових експертиз. 

72. Поняття, значення і види процесуальних строків. 

73. Обчислення, поновлення і продовження процесуальних строків. 

74. Наслідки неявки у судове засідання особи, повідомленої належним 

чином. 75. Види процесуальної відповідальності осіб, які беруть участь у 

справі. 

76. Поняття та види судових витрат. 

77. Поняття судового збору. 

78. Відстрочка і розстрочка судових витрат, зменшення розміру та 

повернення 



судових витрат. 

79. Попередження і видалення із залу судового засідання. 

80. Надайте визначення позову. 

81. Елементи та види позову. 

83. Хто має право на позов. 

84. Об єднання та роз єднання позовів.  

85. Поняття зустрічного позову. 

86. Відмова від позову і визнання позову. 

87. Назвіть види забезпечення позову. 

88. Розгляд заяви про забезпечення позову. 

89. Відкриття провадження у господарській справі. 

90. Правові наслідки відкриття провадження у господарській справі. 

91. Поняття та суть судового розгляду. 

92. Строки судового розгляду. 

93. Порядок розгляду справи. Розгляд справи по суті. 

94. Підстави для відводу суду. 

96. Ухвалення та проголошення судового рішення. 

97. Зупинення провадження у справі.  

98. Закриття провадження у справі та залишення заяви без розгляду. 

99. Фіксування судового процесу. 

100. Поняття та види судових рішень. 

101. Вимоги до рішення суду. Роз’яснення рішення суду. 

103. Що означає законна сила судового рішення. 

104. Ухвали суду першої інстанції. 

105. Окрема ухвала суду. 

106. Визначте суть та значення апеляційного провадження у господарському 

судочинстві. 

107. Який порядок реалізації права апеляційного оскарження. 

108. Прийняття апеляційної скарги до розгляду і підготовка розгляду справи 

апеляційним судом. 

109. Порядок розгляду справи судом апеляційної інстанції 

110. Які повноваження суду апеляційної інстанції. 

111. Ухвали та рішення апеляційного суду. 

112. Суть та значення касаційного провадження. 

113. Прийняття касаційної скарги до розгляду, підготовка до розгляду 

справи. 

114. Розгляд касаційної скарги судом касаційної інстанції. 

115. Які повноваження суду касаційної інстанції. 

116. Які ухвали та рішення суду касаційної інстанції. 

117. Який порядок перегляду судових рішень Верховним Судом України. 

118. Підстави перегляду судових рішень Верховним Судом України. 

119. Подання заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом У 

країни. 

120. Які процесуальні особливості перегляду судових рішень Верховним 

Судом України. 



121. Визначте поняття, суть та значення перегляду судових рішень у зв’язку з 

нововиявленими обставинами. 

122. Підстави перегляду судових рішень у зв’язку з нововиявленими 

обставинами. 

123. Який процесуальний порядок перегляду судових рішень у зв’язку з 

нововиявленими обставинами. 

124. Участь суду у виконанні судових рішень. 

125. Який порядок звернення судових рішень до виконання. 

126. Мирова угода у господарському процесі. 

127. Зміна та встановлення способу і порядку виконання рішення суду.  

128. Що означає поворот виконання рішення суду. 

129. Судовий контроль за виконанням судових рішень. 

130. Провадження у справах про видачу виконавчих листів на примусове 

виконання рішень третейських судів. 

131. Форма і зміст заяви про видачу виконавчого листа на примусове 

виконання рішення третейського суду. 

132. Визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні. 

133. Виконання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому 

виконанню. 

 

 

Екзаменатор                                  Л.В. Грищенко  

 Голова циклової комісії                Ю.С. Рябоконь 


