
ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ З ПРЕДМЕТУ  

«ПРОБЛЕМИ СУДОУСТРОЮ ТА СТАТУСУ СУДДІВ В УКРАЇНІ» 

 

Тема 1. Правовий стан судової системи  в Україні.  

 Історія розвитку судової системи  в Україні. Господарський суди. Суди 

загальної юрисдикції. Правовий статус судді господарського суду. Право на 

звернення до господарського суду .  

 

Тема 2. Засади організації судової влади в Україні. 

Підвідомчість справ господарським судам. Підсудність справ. Види  

підсудності. Передача справ з одного господарського суду до іншого. 

 

Тема 3. Організаційні основи системи судів загальної юрисдикції. 

 Поняття і види процесуальних строків. Обчислення процесуальних 

строків. Зупинення, відновлення та продовження процесуальних строків. 

Наслідки закінчення і пропуску процесуальних строків.   

 

Тема 4. Місцеві суди. 

 Позовна форма захисту в господарському процесі. Поняття й елементи 

позову. Право на позов.  Процесуальні засоби захисту відповідача проти 

позову. Забезпечення позову.   

 

Тема 5. Апеляційні суди.   

 Значення підготовки справи до розгляду в засіданні господарського суду. 

Процесуальні дії судді на стадії підготовки справи до розгляду. Дії сторін при 

підготовці до судового розгляду. Ухвали, що виносить суддя при підготовці 

справи до судового розгляду.   

 

Тема 6. Вищі спеціалізовані суди.   



Поняття і значення стадії судового розгляду. Порядок розгляду справи в 

засіданні господарського суду. Відкладення розгляду справи. Зупинення 

провадження у справі. Закінчення провадження по справі без винесення 

рішення: припинення провадження у справі, залишення позову без розгляду.  

 

 

Тема 7. Верховний суд України.   

 Поняття і види судових актів господарських судів. Сутність і зміст 

рішення господарського суду. Ухвали господарського суду. Постанова 

господарського суду.   

 

Тема 8. Професійні судді, народні засідателі та присяжні. 

Право апеляційного оскарження. Форма і зміст апеляційної скарги 

(подання). Строк подання апеляційної скарги або внесення апеляційного 

подання. Повернення апеляційної скарги. Порядок розгляду апеляційної 

скарги та межі перегляду справи в апеляційній інстанції. Повноваження 

апеляційної інстанції. Постанови апеляційної інстанції.  

 

Тема 9. Актуальні проблеми статусу судді. 

 Сутність касаційного оскарження. Право касаційного оскарження, його 

суб'єкти та об'єкти. Порушення процесу перегляду судових рішень у 

касаційному порядку. Розгляд справ у касаційній інстанції. Повноваження і 

постанова касаційної інстанції. Перегляд судових рішень Вищого 

господарського суду України Верховним Судом України.  

 

Тема 10. Народні засідателі та присяжні. 

 Поняття перегляду судового акта за нововиявленими обставинами. 

Порядок подання заяви. Порядок перегляду рішення, ухвали, постанови за 

ново виявленими обставинами.  



Тема 11. Порядок зайняття посади судді суду загальної юрисдикції.   

 Характеристика виконавчого провадження. Учасники виконавчого 

провадження. Загальні умови виконання судових рішень. Наказ 

господарського суду. Відстрочка або розстрочка виконання, зміна способу та 

порядку виконання рішення, ухвали, постанови. Поворот виконання рішення, 

ухвали, постанови господарського суду.  Оскарження дій органів Державної 

виконавчої служби.  

 

Тема 12.Дисциплінарна відповідальність судді. 

Суддю може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності в 

порядку дисциплінарного провадження з таких підстав:умисне або внаслідок 

недбалості:а)незаконна відмова в доступі до правосуддя (у тому числі 

незаконна відмова в розгляді по суті позовної заяви, апеляційної, касаційної 

скарги тощо) або інше істотне порушення норм процесуального права під час 

здійснення правосуддя, що унеможливило учасниками судового процесу 

реалізацію наданих їм процесуальних прав та виконання процесуальних 

обов’язків або призвело до порушення правил підсудності чи 

підвідомчості;б) незазначення в судовому рішенні мотивів прийняття або 

відхилення аргументів сторін щодо суті спору;в) порушення засад гласності і 

відкритості судового процесу. 

 


	Тема 1. Правовий стан судової системи  в Україні.

