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ТЕМА 1.

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ.

Форми захисту прав і законних інтересів держави, юридичних осіб, а також
фізичних осіб, які зареєстровані в установленому порядку як суб’єкти
підприємницької діяльності, що виникає із цієї діяльності. Правосуддя – форма
здійснення судової влади. Поняття господарського процесуального права.
Предмет, метод і система господарського процесуального права. Значення
господарського процесуального права в сучасний період.
Співвідношення господарського процесуального права з цивільним,
фінансовим, земельним, адміністративним правом та цивільним процесуальним
правом.
Джерела господарського процесуального права.
Поняття господарського судочинства (процесу) і його завдання. Види
господарського судочинства. Стадії господарського процесу.
Принципи господарського процесуального права. Класифікація принципів
господарського процесуального права.

ТЕМА 2.

ГОСПОДАРСЬКІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ
І ЇХ СУБ`ЄКТИ.

Поняття господарських процесуальних правовідносин. Підстави виникнення
господарських
процесуальних
правовідносин.
Юридичні
склади
їх
характеристика. Елементи господарських процесуальних правовідносин.
Суб`єкти господарських процесуальних правовідносин і їх класифікація.
Суд, як обов’язковий суб`єкт господарських процесуальних правовідносин.
Суди першої та другої інстанції. Склад суду. Правове положення суду. Роль
суду в господарському процесі. Правові і моральні підстави діяльності суду.
Особи, які беруть участь у справі, як суб`єкти господарських процесуальних
правовідносин. Поняття і склад осіб, які беруть участь у справі їх права і
обов’язки.
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. Права та обов’язки.
Проблема участі у господарському процесі свідків.

ТЕМА 3.

СТОРОНИ ТА ТРЕТІ ОСОБИ В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ.

Поняття сторін та третіх осіб у господарському процесі і їх основні риси. Види
сторін та третіх осіб у господарському процесі.
Проблеми господарської процесуальної правосуб`єктності сторін та третіх
осіб. Правоздатність та дієздатність. Процесуальні права та обов’язки сторін і
третіх осіб.
Процесуальна співучасть. Мета і підстави співучасті. Види співучасті.
Процесуальні права і обов’язки співучасників.
Поняття належної та неналежної сторони. Проблеми неналежного позивача
в господарському процесі. Умови і порядок заміни неналежного відповідача.
Процесуальне правонаступництво (поняття і підстави). Порядок вступу в
процес правонаступника і його правове положення.

ТЕМА 4.

УЧАСТЬ У ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ ПРЕДСТАВНИКІВ
СТОРІН ТА ТРЕТІХ ОСІБ, ПРОКУРОРА, ДЕРЖАВНИХ ТА ІНШИХ
ОРГАНІВ.

Мета та підстави участі в господарському процесі представників сторін та
третіх осіб, прокурора, державних та інших органів. Форми участі прокурора,
державних та інших органів в господарському процесі. Проблеми
процесуального становища представників, державних та інших органів. Права
та обов’язки прокурора в господарському процесі.
Відмінність процесуального положення представників сторін та третіх осіб,
прокурора, державних та інших органів від процесуального положення сторін та
третіх осіб. Межі повноважень вищезазначених суб’єктів.

ТЕМА 5.

СУДОВІ ВИТРАТИ. ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ.

Поняття судових витрат та їх види. Ціна позову, порядок визначення ціни
позову. Визначення розміру та порядок сплати державного мита. Повернення
державного мита. Визначення розміру сум, які підлягають виплаті за
проведення експертизи та послуг перекладача. Розподіл судових витрат.
Поняття господарських процесуальних строків. Встановлення та обчислення
процесуальних строків. Закінчення процесуальних строків, процесуальні
наслідки пропущення строків. Зупинення процесуальних строків. Поновлення і
продовження процесуальних строків.

ТЕМА 6.

ПІДВІДОМЧІСТЬ ТА ПІДСУДНІСТЬ СПРАВ
ГОСПОДАРСЬКИМ СУДАМ.

Поняття та види підвідомчості матеріально-правових справ, які підлягають
розгляду та вирішенню в порядку господарського судочинства. Основні критерії
розмежування підвідомчості спорів. Загальна характеристика справ, які
підлягають розглядові в господарському суді.
Поняття та види підсудності справ господарським судам. Родова підсудність.
Територіальна підсудність. Види територіальної підсудності. Загальна
територіальна підсудність. Виключна територіальна підсудність.
Обставини, які впливають на передачу позовних матеріалів або справи за
підсудністю.

ТЕМА 7.

ДОКАЗУВАННЯ І ДОКАЗИ.

Поняття та мета судового доказування. Поняття доказів у господарському
процесі. Засоби доказування. Проблеми свідоцьких показів у господарському
процесі. Участь у процесі посадових осіб та інших працівників підприємств,
установ, організацій, державних та інших органів.
Поняття предмету доказування. Визначення предмету доказування по
конкретних справах. Факти, які не підлягають доказуванню. Розподіл між
сторонами обов’язку по доказуванні. Роль суду по витребуванні доказів.
Юридичне слідство в господарському процесі, як спосіб встановлення
об’єктивної істини. Проблеми об’єктивної істини у господарському процесі.
Належність доказів і допустимість засобів доказування. Оцінка доказів.
Письмові докази. Речові докази. Висновки експертизи. Положення
представників сторін та третіх осіб. Класифікація доказів. Особисті і речові,
прямі, непрямі.

ТЕМА 8.

ДОСУДОВЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ.

Поняття досудового врегулювання спору. Підстави для досудового
врегулювання спору.
Форми досудового врегулювання спору. Претензія. Форма та порядок
пред’явлення претензії. Порядок і строки розгляду претензії.
Повідомлення заявника про результати розгляду претензії. Зміст
повідомлення. Відповідальність за порушення строків розгляду претензій або
ненадіслання відповіді на претензію.
Досудове врегулювання розбіжностей, що виникають при укладанні
господарських договорів. Досудове врегулювання спорів, які виникають при
зміні та розірванні договорів.

ТЕМА 9.

ПОРУШЕННЯ СПРАВИ І ПІДГОТОВКА МАТЕРІАЛІВ
ДО РОЗГЛЯДУ В ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДІ.

Право на порушення господарського процесу. Особи, які можуть порушити
господарський процес. Процесуальні засоби порушення справ у господарському
суді. Поняття позову. Елементи позову. Види позовів. Позовна заява і її
реквізити. Об`єднання позовних вимог. Документи, які додаються до позовної
заяви. Захист відповідача проти позову. Відзив на позовну заяву. Зустрічний
позов.
Прийняття позовної заяви. Відмова в прийнятті позовної заяви. Підстави для
відмови в прийнятті позовної заяви. Повернення позовної заяви. Підстави для
повернення позовної заяви. Правові наслідки відмови та повернення позовної
заяви.
Забезпечення позову. Мета забезпечення позову. Способи забезпечення
позову. Скасування забезпечення позову.
Дії учасників процесу по підготовці справи до судового розгляду.
Правові наслідки порушення справи в суді.

ТЕМА 10. РОЗГЛЯД ТА ВИРІШЕННЯ СПРАВ В ГОСПОДАРСЬКИХ СУДАХ.
Суть і значення розгляду спорів в господарських судах. Проблеми судового
дослідження обставин справи.
Відкладення розгляду справи. Зупинення провадження по справі. Відмінність
відкладення розгляду справи від зупинення провадження по справі. Підстави
для відкладення або зупинення провадження по справі.
Закінчення розгляду справи без постановлення рішення господарського суду:
припинення (закриття) провадження по справі та залишення позову без
розгляду. Правові наслідки припинення (закриття) провадження по справі та
залишення без розгляду.

ТЕМА 11. РІШЕННЯ ТА УХВАЛИ ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ
ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ.
Поняття, суть і значення судового рішення. Судове рішення - акт правосуддя.
Зміст судового рішення та його елементи. Вимоги яким повинно відповідати
рішення. Законність, обґрунтованість, категоричність, безумовність, ясність.
Порядок прийняття рішення господарського суду. Повноваження суду при
прийнятті рішення. Оголошення рішення. Набрання рішенням законної сили.

Усунення недоліків судового рішення судом, який його постановив.
Додаткове рішення. Роз’яснення і виправлення рішення. Підстави для
постановлення додаткового рішення та роз’яснення і виправлення рішення.
Ухвали суду першої інстанції. Зміст ухвали. Додаткова ухвала. Роз’яснення і
виправлення ухвали. Окрема ухвала. Повідомлення господарського суду.

ТЕМА 12. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО БАНКРУТСТВО.
Поняття і значення провадження у справах про банкрутство. Поняття
банкрутства. Суб`єкти банкрутства. Кредитори. Підвідомчість справ про
банкрутство.
Підстави для порушення справи про банкрутство. Відкликання заяви.
Порушення провадження у справі. Попереднє засідання господарського суду.
Розпорядник майна боржника. Виявлення кредиторів і санаторів. Утворення
зборів і комітету кредиторів. Прийняття рішення про санацію. Прийняття
рішення про визнання боржника банкрутом.
Оголошення банкрутом і його наслідки. Майно, на яке звертається стягнення.
Оцінка майна. Продаж майна. Черговість задоволення претензій кредиторів.
Світова практика у справах, про визнання банкрутом.

ТЕМА 14. ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ В АПЕЛЯЦІЙНОМУ ПОРЯДКУ.
Право апеляційного оскарження. Строк подання апеляційної скарги або
внесення апеляційного подання. Форма і зміст апеляційної скарги (подання).
Надсилання копії апеляційної скарги та відзив на апеляційну скаргу (подання).
Правові наслідки звернення з апеляційною скаргою (поданням).
Порядок розгляду апеляційної скарги та права і обов’язки осіб, які беруть
участь у справі. Межі перегляду справи в апеляційній інстанції. Строки розгляду
апеляційної скарги (подання).
Повноваження апеляційної інстанції. Підстави для скасування або зміни
рішення. Постанова апеляційної інстанції. Апеляційні скарги на ухвали
місцевого господарського суду.

ТЕМА 15. ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ У КАСАЦІЙНОМУ ПОРЯДКУ.
Право на звернення до суду касаційної інстанції. Суб’єкти, об’єкти та
підстави касаційного оскарження. Строки і порядок подання касаційної скарги
(подання), зміст касаційної скарги (подання). Розгляд касаційним судом
звернення та правові наслідки звернення.
Порядок розгляду касаційної скарги та межі перегляду. Права та обов’язки
учасників провадження у суді касаційної інстанції.
Повноваження суду касаційної інстанції, підстави для скасування або зміни
рішення або постанови. Постанови суду касаційної інстанції. Касаційні скарги на
ухвали господарських судів.

ТЕМА 16. ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ ВИЩОГО ГОСПОДАРСЬКОГО
СУДУ УКРАЇНИ ВЕРХОВНИМ СУДОМ УКРАЇНИ.
Суб’єкти права на звернення до Верховного Суду України. Підстави для
оскарження постанов Вищого господарського суду України.
Порядок та строки звернення до Верховного Суду України.

Порядок перегляду постанов Вищого господарського суду та повноваження
Верховного Суду України.
Підстави для скасування постанов Вищого господарського суду. Постанова
Верховного Суду України. Обов’язковість вказівок, що містяться у постанові
Верховного Суду України.

ТЕМА 17. ПЕРЕГЛЯД РІШЕННЯ, УХВАЛИ, ПОСТАНОВИ
ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ ЗА НОВОВИЯВЛЕНИМИ
ОБСТАВИНАМИ.
Підстави для перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами.
Особи, яким надано право заявляти клопотання про перегляд справи за
нововиявленими обставинами та суди, які вправі здійснювати перегляд.
Порядок і строки подання заяви про перегляд.
Правові наслідки подання заяви про перегляд. Перегляд судових рішень за
нововиявленими обставинами та повноваження суду.

ТЕМА 18. ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ, УХВАЛ, ПОСТАНОВ ГОСПОДАРСЬКИХ
СУДІВ.
Виконання рішень господарського суду - засіб ліквідації порушеного чи
оспорюваного права.
Органи примусового виконання. Наказ, як виконавчий документ. Зміст
наказу. Видача дубліката наказу.
Строк для пред’явлення наказу до виконання. Обов’язок виконати рішення,
ухвалу, постанову особами яким вони адресовані. Відповідальність за ухилення
від виконання рішення, ухвали, постанови.
Відстрочка або розстрочка виконання рішення, зміна способу та порядку
виконання рішення, ухвали, постанови. Поворот виконання рішення.
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