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64 

1.  Європейська система захисту прав людини. Застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод та практики Європейського суду з прав людини в національній судовій практиці. Захист права власності в 

практиці Європейського суду з прав людини в Україні  (ст.1 протоколу № 1 до ЄКПЛ зі змінами, внесеними 

Протоколом № 11). Порядок виконання  рішень Європейського суду з прав людини в Україні. Закон України 

“Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини”. Правові позиції 

Європейського суду з прав людини, викладені в рішеннях ЄСПЛ, які набули статусу остаточних.  

2 

2.  Ознайомлення з рішеннями, які винесенні Європейським судом з прав людини в 2015 - 2016 роках у справах 

проти іноземних країн про забезпечення гарантій від незаконного прослуховування правоохоронними органами 

мобільних телефонів та інших переговорів; зупинення моніторингу телефонних переговорів; знищення зібраних 

матеріалів, тощо. Зокрема рішення, прийняте ЄСПЛ від 04.12.2015 року у справі “Роман Захаров проти Росії”, 

рішення ЄСПЛ від 12.01.2016 року “Сабо та Віші проти Угорщини” щодо зловживань в таємному спостереженні 

та інші. 

2 

3.  Застосування положень Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та обов’язковість рішень 
Європейського суду з прав людини в сфері здійснення господарського судочинства. 

2 

4.  Система національного захисту прав людини: забезпечення права на життя, протидія катуванню чи нелюдському 2 



 2 
або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню. Забезпечення права на справедливий суд. 

Застосування міжнародного досвіду. Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що 

принижують гідність, видів поводження і покарання, ратифікованої Указом  Президії ВР   N 3484-XI  від 

26.01.87. 

5.  Застосування договорів про правову допомогу з іншими державами. Застосування міжнародних договорів при 

здійсненні правосуддя. Гаазькі конвенції, стороною яких є Україна. Вимоги Інструкції про порядок виконання 

місцевими судами правової допомоги в цивільних справах (щодо вручення документів, отримання доказів та 

визнання і виконання судових рішень, затвердженої наказом МЮ України, ДСА України від 27.06.2008 

№1092/5/54). Застосування при ухваленні судових рішень Мінської конвенції від 22.01.1993 та Кишинівської 

конвенції  від 07.10.2002. Шляхи вирішення питань, які виникають при застосуванні міжнародних договорів та 

законодавства інших держав. Практичні питання оформлення документів, їх зміст та форма при міжнародному 

співробітництві під час кримінального провадження. Особливості надання правового захисту відповідно до 

Конвенції про правову допомогу та правові відносини з цивільних, сімейних і кримінальних справ та інших 

міжнародно-правових договорів України про правову допомогу. 

2 

6.  Практичні питання застосування Конституції України при здійсненні правосуддя. 2 

7.  Правова культура як складова частина демократії. 2 

8.  Ґендерні аспекти в організації роботи суду. 2 

9.  Українське ділове мовлення. Мистецтво правового письма та процесуального документування. Складання 

процесуальних документів. Етика ділового мовлення. Мова господарського процесу в контексті Закону України 

“Про засади державної мовної політики” від 3 липня 2012 року № 5029-VІ. Вимоги до процесуальних документів, 

які ухвалюються господарським судом. Особливості правопису із врахуванням змін та доповнень до сучасного 

ділового стилю під час складання проектів судових документів. Діловий документ як основний вид писемної 

форми мовлення. Ділове листування: стиль ділових листів, оформлення тощо.  

2 

10.  Юридична лінгвістика. Юридична термінологія, правові дефініції, юридичні конструкції як показники якості 

нормотворчої техніки у професійному спілкуванні юриста. Юридичні помилки в нормотворчій діяльності (власне 

юридичні, логічні, граматичні). 

2 

11.  Застосування в роботі місцевих та апеляційних господарських судів постанов Пленуму Верховного Суду України 

та Пленумів вищих спеціалізованих судів. Узагальнення судової практики як засіб вдосконалення судової 

діяльності. Методика вивчення та застосування на практиці узагальнень судової практики. Вивчення положень 

усталених правових позицій Верховного Суду України за наслідками перегляду справ з мотивів неоднакового 

застосування законодавства. 

2 

12.  Верховенство права та дискреційні повноваження органів влади. 2 

13.  Методологія тлумачення і застосування нормативно-правових актів. Застосування аналогії права та аналогії 

закону в судочинстві. Аналогія закону і здійснення правосуддя у господарських справах. Методологія ведення 

аналітичної роботи в суді.  

  2 

14.  Адаптація національного законодавства до міжнародних норм і стандартів. Судочинство України в порівнянні з 2 



 3 
правом Європейського Союзу. Упровадження європейських стандартів з прав людини в українське судочинство.  

15.  Особливості судових експертиз. Питання їх призначення і проведення. Види судових експертиз. Напрямки 

розвитку судової експертизи. Експертизи в господарських справах. Обов`язкове призначення експертизи. Судова 

практика з питань призначення та прийняття результатів судових експертиз. 

2 

16.  Судова влада та ЗМІ: забезпечення об’єктивного і неупередженого висвітлення діяльності загальних судів. 

Проблеми підвищення авторитету судової влади в українському суспільстві. Моделювання проведення судових 

засідань при допуску до судового процесу засобів масової інформації. Роз`яснення положень Закону України 

“Про інформацію” в частині організації діяльності судів. Моніторинг судових процесів. Підвищення ступеня 

довіри громадян до судової влади. 

2 

17.  Психологія діяльності працівника апарату суду. Засоби оптимізації міжособистісних стосунків працівників 

апарату суду: взаємовідносини судді з помічником судді, секретарем судового засідання. Психологічні та 

суспільні фактори, їх вплив на здійснення судочинства в судах. Запобігання ефекту професійного вигорання. 

Психологічні аспекти взаємодії судді, помічника та консультанта. Особливості професійної невербальної 

поведінки, фізіогноміка. Покращення навичок комунікації у роботі з людьми з особливими потребами. 

Психологічні аспекти спілкування з агресивно налаштованими відвідувачами суду. Ключові прийоми 

спілкування у критичних ситуаціях. 

2 

18.  Організація роботи зі зверненнями громадян. Розмежування звернень  та запитів відповідно до  Закону України 

“Про звернення громадян” та Закону України  “Про доступ до публічної інформації”.  

2 

19.  Порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні 

суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації та інформації, що становить 

суспільний інтерес, відповідно до  Закону України “Про доступ до публічної інформації”  від 13 січня 2011 року  

№ 2939 – VI.      

2 

20.  Використання технічних засобів в роботі суду. Фіксація судового процесу за допомогою технічних засобів. 

Концепція електронного суду. Актуальні питання впровадження інформаційно-телекомунікаційної технології 

“Електронний суд”. Формування єдиного інформаційного простору судів за допомогою “Електронного суду”. 

Порядок обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу. Порядок роботи з 

технічними засобами відеозапису ходу і результатів процесуальних дій, проведених у режимі відеоконференції 

під час судового засідання. Реалізація процесуальних прав та виконання процесуальних обов’язків учасниками 

судового процесу під час проведення судового засідання в режимі відеоконференції. Впровадження системи 

електронного доступу до правосуддя в межах Єдиної судової інформаційної системи. Сайт суду. 

2 

21.  Порядок вирішення господарськими судами процесуальних питань щодо участі окремих учасників 

господарського процесу у судовому засіданні в режимі відеоконференції. 

2 

22.  Реалізація проекту щодо обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу. 

Порядок надсилання електронних документів. Порядок визначення відповідальних працівників апарату суду 

щодо використання електронного підпису. Випадки застосування електронних цифрових підписів працівниками 

апарату суду. Електронний документообіг суду в частині роботи з документами, що не стосуються розгляду 

2 



 4 
справи (накладення резолюції, передача виконавцю, візування шляхом використання інформаційних технологій 

суду). 

23.  Правове регулювання подачі до суду позовних заяв, апеляційних скарг, касаційних скарг, заяв, клопотань в 

електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису. Використання сучасних технологій 

(skуpe-зв’язку, чату офіційного веб-сайту суду) для надання інформації учасникам процесу щодо розгляду 

справ. Доступ суддів до електронних ресурсів органів державної влади (Державний реєстр речових прав на 

нерухоме майно, Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців тощо). Висвітлення 

діяльності суду на офіційному веб-сайті та сторінках суду у соціальних мережах. 

2 

24.  Децентралізація повноважень держави у сфері державної реєстрації прав (розширення повноважень нотаріусів у 

сфері державної реєстрації прав нерухоме майно; введення в обіг електронних документів у сфері державної 

реєстрації; строки надання послуг та ставки адміністративного збору; надання інформації з державного реєстру 

прав) у відповідності до Закону України від 26.11.2015 №834 “Про внесення змін до Закону України “Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” та деяких інших законодавчих актів 

України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень”, який набрав чинності 01.01.2016 року.   

2 

25.  Практичне використання системи комплексного інформаційного забезпечення “ЛІГА: ЗАКОН”. 2 

26.  Загальні правила ведення судового діловодства в  місцевих та апеляційних господарських судах. Передача справ 

на архівне зберігання. Дотримання вимог Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних господарських 

судах. Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затверджене Рішенням Ради суддів України 

26.11.2010  № 30.   

2 

27.  Організація роботи з документами, які містять службову інформацію з грифом «Для службового користування» 

(реєстрація, облік, виготовлення, зберігання). 

2 

28.  Наповнення комп’ютерних програм документообігу у судах відповідної юрисдикції початковими даними для 

формування звітності в автоматичному режимі, формування зведених звітів у цих програмах. Робота з програмою 

EXEL.  

2 

29.  Порядок ведення та внесення процесуальних документів до Єдиного державного реєстру. 2 

30.  Законодавство в сфері комп’ютерних технологій. Захист інформації Основні засади та принципи роботи з 

комп’ютерними програмами (Word, Excel), а також програмою  “ Діловодство спеціалізованого суду”. 

2 

31.  Служба управління персоналом у державному органі. Система управління державною службою. Службова 

діяльність державних службовців. Оцінювання результатів службової діяльності. Службове розслідування. 

2 

32.  Судове прецедентне право: його перспективи та реальність. 2 

a.   

РОЗДІЛ 2. РОЛЬ СУДОВОЇ ВЛАДИ У ПРАВОВІЙ ДЕРЖАВІ. РЕФОРМА СУДОВОЇ СИСТЕМИ 

 

 

22 

33.  Основні положення Закону України “Про судоустрій і статус суддів” від 02.06.2016, питання його застосування. 

Напрямки реформування судової системи. Положення Закону України “Про забезпечення права на справедливий 

4 



 5 
суд” від 12.02.2015 року стосовно гласності і відкритості судового процесу.  Діяльність органів суддівського 

самоврядування. 

34.  Історичні моменти формування судочинства в Україні. Судова реформа відповідно до Стратегії реформування 

судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки: забезпечення належності, 

безсторонності та неупередженості суддів із значним підвищенням рівня відповідальності за рішення, які 

приймаються. 

2 

35.  Етичні основи судової діяльності та професійна етика працівників апарату суду. Застосування правил поведінки 

працівників суду, затверджених рішенням Ради суддів України від 6 лютого 2009 року № 33. Етика спілкування 

працівників суду з мало мобільними групами населення. 

4 

36.  Антикорупційне законодавство: міжнародні стандарти та їх запровадження в Україні. Виконання вимог Закону 

України “Про запобігання корупції”. Тлумачення норм антикорупційного законодавства. Положення Закон 

України “Про запобігання корупції” від 14.10.2014 № 1700-VII щодо повноти внесення інформації до декларації 

та механізму направлення її до Національного агенства з питань запобігання корупції. Електронне декларування. 

Помічник судді як об’єкт корупційних діянь при здійсненні своїх обов’язків в рамках патронатної служби. 

Корупційні прояви: запобігання та відповідальність. Конфлікт інтересів. Фінансовий контроль.  

2 

37.  Антидискримінаційне законодавство та практика його застосування. Вивчення аспектів застосування положень 

Конвенції ООН з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок.    

2 

38.  Інновації у судочинстві, проекти нових кодексів, змін до законодавства. 2 

39.  Люстрація в Україні – механізм подолання деструктивного впливу влади на суспільство. 2 

40.  Досудове врегулювання спорів за допомогою судді. 2 

41.  Різні форми впливу на суд, реалізація принципу незалежності судової системи. 2 

a.   

РОЗДІЛ 3. СТАТУС ПОМІЧНИКІВ СУДДІВ, КОНСУЛЬТАНТІВ 

 

 

36 

42.  Статус помічників суддів та консультантів місцевих та апеляційних господарських судів. Порядок  прийому та 

звільнення з посади помічників суддів згідно із Законом України “Про судоустрій і статус суддів”. Функціональні 

обов’язки помічників суддів. Умови та порядок прийняття на службу, проходження служби в судах. Умови 

оплати праці, матеріального, соціального та іншого забезпечення. Посадові інструкції помічників суддів, 

забезпечення їх виконання. Практичне застосування Положення про помічника судді суду загальної юрисдикції, 

затвердженого рішенням Ради суддів України від 25.03.2011 № 14.  Дії помічників суддів в екстремальних 

ситуаціях, їх взаємодія з іншими працівниками суду. Посадові обов’язки  консультантів. Відповідальність за 

несвоєчасне виготовлення та направлення на адресу учасників судового процесу копій процесуальних 

документів. Закон України “Про державну службу” в частині віднесення посади помічника судді до патронатної 

служби. Взаємодія помічника судді з апаратом суду. Розподіл обов’язків між помічником судді та секретарем 

судового засідання. Посада помічника судді у деяких європейських державах. Статус і роль помічників суддів у 

судових системах європейських держав.  

4 
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43.  Статус помічника голови суду в місцевих та апеляційних господарських судах. Умови та порядок прийняття на 

службу, проходження служби та звільнення з посади помічника голови суду. Завдання та обов’язки помічника 

голови суду відповідно до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” та Положення про апарат суду.  

2 

44.  Методика роботи помічника судді з матеріалами судових справ. Участь помічника судді та консультанта в 

підготовці розгляду справи суддею. Підготовка справи до судового розгляду  та підготовка процесуальних 

документів. Роль помічників суддів та консультантів при складанні процесуальних документів та контролю за їх 

виконанням. Підбір законодавчих та інших нормативно-правових актів та матеріалів судової практики. 

4 

45.  Оперативне зберігання справ і документів. Приймання – передавання справ (документів) під час зміни 

відповідальних посадових осіб. Приймання і реєстрація непроцесуальних документів. Приймання , облік та 

порядок зберігання речових доказів. 

2 

46.   Основи тайм-менеджменту: методи планування робочого часу.  Побудова стратегії кар’єрного зростання та 

саморозвитку. Запобігання ефекту професійного вигорання. Внутрішньоособистісні конфлікти при виконанні 

професійних обов’язків. 

4 

47.  Особливості етикету спілкування працівників апарату з відвідувачами суду, що мають інвалідність. Правила 

спілкування з людьми, які мають вади зору, слуху тощо. Дії працівника апарату суду у разі проявів різкого 

погіршення самопочуття відвідувачем суду або працівником суду. 

2 

48.  Загальні вимоги та  особливості формування господарських справ. Методика роботи помічника судді з 

матеріалами судових справ. Оформлення судових справ при підготовці справи до розгляду. Роль помічника судді 

при складанні процесуальних документів та контролі за їх виконанням. Дотримання строків надіслання 

процесуальних документів, здійснення контролю за станом зупинених справ.  

2 

49.  Організація роботи по систематизації та кодифікації  законодавчих та інших нормативно-правових актів, 

опублікованої судової практики. Правила ведення систематичної картотеки нормативно-правових актів та 

судових прецедентів відповідно до класифікатора на паперових та електронних носіях. Порядок ознайомлення 

працівників суду із змінами в законодавстві.   

2 

50.  Робота з статистичною звітністю, підготовка та оформлення статистичних даних, звітів, узагальнень, інформацій 

про кількість і стан розгляду суддею справ усіх категорій.  

2 

51.  Організація роботи з Єдиним державним реєстром судових рішень. Порядок оформлення та направлення судових 

рішень до Єдиного державного реєстру судових рішень. Роль помічників суддів та консультантів в організації 

контролю за порядком оформлення та направлення судових рішень до Єдиного державного реєстру.  

2 

52.  Методологія ведення аналітичної роботи в місцевих та апеляційних господарських  судах. Методика 

узагальнення судової практики. Аналіз судової практики з розгляду господарських справ, аналіз помилок у 

застосуванні законодавства. Загальна характеристика судової статистики в Україні. Організація обліково-

статистичної роботи в місцевому та апеляційному господарському суді за допомогою технічних засобів. 

2 

53.  Доступ до правосуддя і обслуговування користувачів. Адміністративна складова управління проходження справ 

в судах.  

2 

54.  Дії працівника апарату суду у разі оголошення надзвичайного стану. 2 
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55.  Дисциплінарна та матеріальність відповідальність працівників апарату суду в контексті Закону України “Про 

державну службу” від 10.12.2015. Підстави для притягнення працівників апарату суду до дисциплінарної 

відповідальності. Види дисциплінарних стягнень та загальні умови їх застосування. Дисциплінарна комісія з 

розгляду дисциплінарних справ та її повноваження. Дії, бездіяльність та помилки, що можуть призвести до 

дисциплінарної відповідальності працівників апарату суду. 

2 

56.  Новий порядок витребування документів соціально-правового характеру для громадян України, іноземців та осіб 

без громадянства (Інструкція про порядок витребування документів соціально-правового характеру для громадян 

України, іноземців та осіб без громадянства, яка затверджена спільним наказом Міністерства юстиції України та 

Міністерства закордонних справ України від 21.09.2015 № 1786/5/272, яка визначає порядок витребування 

зазначених документів як з України, так і з-за кордну для громадян України, які постійно проживають за 

кордоном, у тому числі тих, які тимчасово перебувають на території України, іноземців та осіб без громадянства, 

а також для підприємств(установ, організацій),розташованих в Україні, дипломатичних представництв та 

консульських установ України, Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України, 

представництв МЗС та території України. 

2 

  

РОЗДІЛ 4.  ГОСПОДАРСЬКЕ  ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО  

 

56 

57.  Співвідношення Цивільного та Господарського кодексів України. Актуальні питання забезпечення виконання та 

застосування ГПК України. Підвідомчість і підсудність справ господарського суду. Територіальна підсудність справ. 

Виключна підсудність справ. Передача справ з одного господарського суду до іншого. Розмежування юрисдикції 

господарських та адміністративних судів. Колізії між господарською та адміністративною юрисдикціями, шляхи їх 

подолання. Визначення судової юрисдикції спорів у сфері захисту службової інформації. 

4 

58.  Актуальні питання визначення та розмежування адміністративної та господарської юрисдикції, зокрема, у справах за 

участю Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, у справах щодо земельних спорів та інтелектуальної власності. 
2 

59.  Загальні положення Господарського процесуального кодексу. Особливості розмежування категорій справ. 

Вирішення господарських спорів у судах першої інстанції. Повідомлення учасників судового процесу про час і 

місце проведення судового засідання та дотримання процесуальних прав сторін.  Зловживання процесуальними 

правами: судова практика. Порядок притягнення до відповідальності винних осіб за прояв неповаги до суду. 

Розгляд таких справ місцевими господарськими судами, порядок прийняття постанов. 

2 

60.  Відвід судді. Правила відводу судді в господарському процесі.  2 

61.  Участь прокурора в господарському процесі відповідно до Закону України “Про прокуратуру” від 14.10.2014 року 

із змінами і доповненнями.  Визначення порушених інтересів держави при подачі позовної заяви прокурором. 

Судова практика представництва прокурором у суді інтересів держави. Права позивача при розгляді справ за 

позовними заявами прокурора та порядок їх реалізації.  Компетенція та повноваження органів прокуратури при 

зверненні до господарських судів. Процесуальний механізм підтвердження підстав для представництва 

прокурором інтересів держави в суді (ст. 23 Закону України “Про прокуратуру”) у співвідношенні з нормами 

2 



 8 
ГПК, а саме: питання форми звернення прокурора до суду та вимог до нього, необхідності його розгляду в 

судовому засіданні або без такого, необхідності виклику зацікавлених осіб та наслідків їхньої неявки, строків 

розгляду звернення, форми судового рішення, можливості та порядку оскарження тощо.  

62.  Запобіжні заходи. Процесуальні строки та процесуальні документи.  Подання позову. Форма і зміст позовної 

заяви. Застосування заходів забезпечення позову. Порядок обчислення процесуальних строків у господарському 

процесі. Питання, що виникають в господарському процесі при продовженні строків вирішення спорів за заявами 

сторін. Судова практика. Застосування позовної давності. Наслідки пропуску строку позовної давності. 

Проблемні питання об’єднання та роз’єднання позовних вимог.   Зупинення провадження у справі та його 

поновлення. Судова практика. Припинення господарським судом провадження у справі і його правові наслідки. 

Залишення справи без розгляду. 

2 

63.  Судові витрати. Правове регулювання судових витрат. Відстрочення та розстрочення судових витрат, зменшення їх 

розміру або звільнення від їх оплати. Розподіл витрат у разі скасування чи зміни рішення суду першої інстанції. 

Застосування Закону України  “Про судовий збір”.  Питання, пов’язані із сплатою, стягненням, розподілом судового 

збору та інших судових витрат. Питання зарахування судового збору до спеціального фонду Державного бюджету 

України  відповідно до Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати 

судового збору” від 22.05.2015 року. Інші витрати пов’язані з розглядом справи. Суб’єктний склад осіб, на яких 

поширюються пільги щодо сплати судового збору. Заповнення обліково-статистичних карток щодо сплати, 

повернення та стягнення з відповідача судового збору. Порядок внесення до статистичної картки справи 

відомостей про сплату судового збору стороною у справі, присудженої суми судового збору за рішенням суду. 

Проблемні питання внесення відомостей про повернення судового збору. 

2 

64.  Докази та доказування в господарському судочинстві. Належність та допустимість доказів при вирішенні 

господарських спорів. Питання формалізації електронних доказів у господарському процесі. Використання 

сторонами електронного листування та цифрового підпису для посвідчення автентичності доказів. 

4 

65.  Порядок проведення судового засідання. Управління залою судового засідання. Дії судді при зловживанні 

стороною своїми обов’язками та при вчиненні учасниками процесу в судовому засіданні протиправних дій. 
2 

66.  Дотримання строків, передбачених Господарським процесуальним кодексом України та нормами міжнародного 

права, вирішення спору за участю іноземних суб’єктів господарювання. Порядок обчислення встановлених ГПК 

України строків. 

2 

67.  Вимоги до процесуальних документів, які ухвалюються господарським судом. Дотримання строків надіслання 

процесуальних документів, здійснення контролю за станом зупинених справ. Виконання рішень, ухвал, постанов. 

Окрема ухвала в господарському судочинстві. Перегляд рішення, ухвали, постанови господарського суду за 

нововиявленими обставинами. Виконання судових актів у виконавчому провадженні. Проблеми виконання 

рішень господарських судів: механізми та відповідальність. Правові інструменти примусового виконання рішень 

національних та іноземних судів. Порядок видачі наказів судом першої інстанції після апеляційного та касаційного 

оскарження. 

2 

68.  Застосування нових статей ГПК України 121-3 щодо вирішення питання про звернення стягнення на грошові 

кошти, розміщенні на рахунках, та 121-4 щодо заміни сторони виконавчого провадження. 
2 



 9 
69.  Особливості застосування у господарському судочинстві інституту об’єднання позовних вимог. 2 

70.  Виконавче провадження по-новому: що змінилось та як новели вплинули на роль суду у вирішенні питань 

організації примусового виконання рішень. Закон України “Про виконавче провадження” від 2 червня 2016 року 

№ 1404. 

2 

71.  Проблемні питання, які виникають при розгляді господарськими судами скарг на дії чи бездіяльність органів 

Державної виконавчої служби. Судова практика розгляду скарг на дії чи бездіяльність органів Державної 

виконавчої служби щодо виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів. Застосування положень Закону 

України “Про виконавче провадження” та Закону України “Про органи та осіб, які здійснюють примусове 

виконання судових рішень і рішень інших органів”. Порядок розгляду справ, пов’язаних з визнанням виконавчих 

написів нотаріусів такими, що не підлягають виконанню. Питання відступлення права вимоги як підстава для 

зміни сторони виконавчого провадження. Проблемні питання, які виникають при розгляді господарськими 

судами скарг на дії чи бездіяльність органів Державної виконавчої служби. Питання відступлення права вимоги 

як підстава для заміни сторони виконавчого провадження. 

2 

72.  Перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядках. Апеляційне оскарження ухвал місцевого 

господарського суду. Процесуальний статус особи, яка не будучи стороною у справі, подала скаргу на судове 

рішення: судова практика. Аналіз помилок судів, які стали підставою для перегляду судових рішень.  

2 

73.  Перегляд судових рішень у сфері господарського судочинства Верховним Судом України. Застосування судами 

правових висновків Верховного Суду України при розгляді господарських справ.  
2 

74.  Питання, що виникають при вирішенні господарських спорів за участю іноземних суб’єктів підприємницької 

діяльності (питання юрисдикції; визнання права, належного до застосування у відповідних правовідносинах;  

застосування положень Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або 

комерційних справах від 15.11.1965).   

2 

75.  Справи пов’язані із визнанням та виконанням рішення іноземного суду. Правові висновки про визнання та 

виконання рішення іноземного суду на підставах не (та\чи) належного повідомлення сторін процесу про участь у 

справі. 

2 

76.  Питання, які регламентують діяльність Фонду державного майна України та спорів, пов’язаних з цією 

діяльністю. 

2 

77.  Процесуальні аспекти забезпечення повороту виконання рішень, постанов господарських судів. Порядок видачі 

наказів судом першої інстанції після апеляційного та касаційного оскарження. 

2 

78.  Правові підстави повернення касаційних скарг в господарському процесі. 2 

79.  Проблемні питання процесуального правонаступництва. Представництво інтересів в судах; довіреності, видані на 

представництво інтересів, порядок їх видачі та анулювання. 

2 

80.  Інформація публічна, службова та з обмеженим доступом, їх специфіка та відмінності. Порядок роботи з  

різними видами інформації. 

2 

81.  Ситуації щодо неоднакового застосування норм матеріального та процесуального права, що виникають при 

розгляді справ з однаковим предметом спору. Проблемні питання застосування законодавства на практиці з 

2 
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врахуванням позицій Верховного Суду України. 

82.  Процесуальні аспекти застосування Наказу Міністерства юстиції України від 11.11.2015 №2268/5 “Про 

впорядкування відносин з проставляння апостиля та підготовки документів для консульської легалізації”. 

2 

  

РОЗДІЛ 4. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО 

 

64 

83.  Захист прав суб’єктів господарювання. Способи захисту їх прав та інтересів за Цивільним та Господарським 

кодексами України. Практика судів по застосуванню і реалізації норм та принципів міжнародного права, 

закріплених в Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Аналіз практики вирішення спорів 

щодо захисту прав  та інтересів осіб у спосіб, що передбачений ст. 16 ЦК України.   

2 

84.  Обрання сторонами у господарських правовідносинах способів захисту порушеного права, які не передбачені    

ст. 16 ЦКУ та ст. 20 ГКУ. Пріоритет Конституції України  та Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод над обранням способу захисту. 

2 

85.  Розмежування предмету регулювання ст.ст. 536, 625 ЦК України. Проблемні питання судової практики 

застосування частини 2 ст. 625 Цивільного кодексу України в господарському судочинстві. 
2 

86.  Господарські зобов’язання. Наслідки визнання господарського зобов’язання недійсним. Способи забезпечення 

виконання зобов’язань. Свобода договору при виборі виду забезпечення виконання зобов’язань. Особливості 

визначення розміру збитків, спричинених неналежним виконанням зобов’язань. Відповідальність за порушення 

зобов’язань. Співвідношення норм Господарського та Цивільного кодексів України у визначенні поняття 

неустойки та регулюванні питання її застосування. Питання, які виникають при застосуванні неустойки, як 

самостійного виду забезпечення виконання зобов’язань. Практика застосування одночасного стягнення пені і 

штрафу за порушення грошового зобов’язання за договором. Проведення розрахунків нарахування пені та 

штрафу. 

2 

87.  Питання, що виникають при розгляді справ про витребування майна з чужого незаконного володіння. Проблемні 

питання вирішення спорів про виключення майна з опису та звільнення його з-під арешту.    
2 

88.  Захист прав та законних інтересів інвесторів у господарському процесі. Питання, які виникають при розгляді 

господарськими судами справ, пов’язаних з кредитними правовідносинами та з договорами поруки. Актуальні 

питання нарахування штрафних санкцій та індексу інфляції при розгляді спорів, пов’язаних із кредитуванням.  

2 

89.  Загальні положення про договори і правочини. Господарські договори. Порядок їх зміни, розірвання. Практика 

розгляду спорів із застосуванням штрафних санкцій, передбачених господарськими договорами. Особливості 

розгляду господарських справ з договірних та бездоговірних поставок товарів (продукції). Особливості 

розмежування договорів підряду та договорів з надання послуг. Несправедливі умови договору як підстава для 

зміни договору чи визнання його недійсним вцілому. Ознаки та критерії кваліфікації умов договору як 

несправедливих. 

2 

90.  Застосування положень ЦК України при вирішенні спорів немайнового характеру, у тому числі про повернення 

приміщень.  
2 
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91.  Право власності. Набуття права власності. Способи набуття, припинення, переходу права власності. Способи 

захисту права власності. Реєстрація права власності. 
2 

92.  Правовий аналіз таких підстав набуття права власності на річ як переробка речі та створення нової речі. 

Відмінності у правовому стані таких речей. Судова практика вирішення спорів про визнання права власності на 

перероблену річ. 

2 

93.  Перехід права власності на предмет іпотеки до іпотекодержателя згідно із Законом України  “Про іпотеку”. 

Особливості звернення стягнення та примусової реалізації предмета іпотеки. Практика тлумачення і застосування 

господарськими судами Закону України  “Про іпотеку” у взаємозв’язку з окремими положеннями Цивільного 

кодексу України, Закону України “Про виконавче провадження” та іншими нормативно-правовими актами. 

2 

94.  Розгляд справ, які регулюють питання оренди державного та комунального майна. 2 

95.  Судова практика вирішення господарськими судами спорів, пов’язаних із страхуванням та довірчими 

операціями. Проблемні питання, що виникають під час розгляду спорів, пов’язаних із застосуванням 

законодавства про страхування. 

2 

96.  Антимонопольне законодавство. Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції. Розгляд справ із застосуванням антимонопольного законодавста. 
2 

97.  “Прилюдні, комерційні та конкурсні торги (тендери)”, “електронні та публічні (державні) закупівлі”: 

співвідношення понять, правовий аналіз підстав та процедури проведення, складу замовників та учасників, 

оскарження результатів. Біржові операції як вид угод з майном. Проблемні питання практики вирішення 

господарськими судами справ про визнання прилюдних (електронних) торгів недійсними. 

2 

98.  Особливості провадження у справах про  банкрутство. Особливості застосування Закону України “Про відновлення 

платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”. Особливості судових процедур, які застосовуються 

судом до боржника у процесі здійснення провадження у справі про банкрутство. Відповідальність за порушення 

законодавства про банкрутство. Співвідношення позовного провадження та провадження у справах про 

банкрутство. Спрощений порядок провадження справ про банкрутство. Особливості розгляду справ про 

банкрутство споживчих товариств.   Особливості оскарження процесуальних документів у справах про 

банкрутство. Участь прокурора у справах про банкрутство. Порядок ліквідаційної процедури як стадії 

банкрутства. Проблемні питання застосування господарських процесуальних строків у справах про банкрутство 

(граничні строки, можливість поновлення строків, пропущених з поважних причин для вчинення окремих 

процесуальних дій учасниками процесу, та їх відмінність від продовження окремих етапів та процедур у 

провадженні про банкрутство). 

4 

99.  Порядок розгляду корпоративних спорів. Практика розгляду судами корпоративних спорів. Шляхи вирішення 

питань, які виникають при застосуванні Закону України “Про акціонерні товариства”.  Розмежування трудових та 

корпоративних спорів у справах, пов’язаних з рішенням про обрання, звільнення, відкликання керівників та 

інших посадових осіб товариства. 

4 
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100.  Судова практика вирішення спорів, пов’язаних з порушенням умов договорів перевезення. Особливості 

відповідальності осіб у правовідносинах за договором перевезення та транспортного експедирування. Розгляд 

господарських справ, пов’язаних з вирішенням спорів, однією із сторін яких є державне підприємство 

“Укрзалізниця”. 

2 

101.  Особливості правового регулювання фінансової діяльності. Фінанси і банківська діяльність. Страхування. 

Питання судової практики з розгляду господарських спорів, пов’язаних з страховими правовідносинами. 
2 

102.  Застосування норм земельного законодавства при вирішенні спору в господарських судах. Перехід права 

власності на земельну ділянку під час придбання будівлі, розташованої на ній. Особливості відшкодування 

майнової шкоди, завданої  незаконним користуванням земельною ділянкою. Особливості розгляду господарських 

справ, які виникають з  договорів оренди землі. Правове регулювання відносин, які виникають при укладенні, 

розірванні та поновленні договорів оренди землі. Особливості розгляду господарськими судами справ, які 

виникають при користуванні чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) та при 

користуванні чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій). Питання розмежування повноважень 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо передачі земельних ділянок у власність або 

користування. Порушення прав користування сервітутом  на чуже майно як предмет судового розгляду. 

4 

103.  Судова практика вирішення позовів про визнання права власності на самочинно побудовані будівлі. 2 

104.  Застосування адміністративно-господарських санкцій до суб’єктів господарювання. Види адміністративно-

господарських санкцій. Гарантії прав суб’єктів господарювання в разі неправомірного застосування до них 

адміністративно-господарських санкцій.  

2 

105.  Право інтелектуальної власності. Особливості стягнення компенсації за порушення авторських прав та 

відшкодування шкоди. Значення добросовісності набувача у судовій практиці у справах про право власності. 

Проблемні питання застосування законодавства у спорах, пов’язаних стягненням компенсації за неправомірне 

використання музичних творів. 

4 

106.  Судова практика застосування стягнення за порушення грошового зобов’язання за договором. 2 

107.  Правова характеристика та ознаки таких понять як “пірамідальна схема” та “придбання товарів у групах”. Судова 

практика вирішення спорів по веденню нечесної підприємницької діяльності. 
2 

108.  Судова практика вирішення господарськими судами спорів, пов’язаних з обігом цінних паперів та державним 

регулюванням фондового ринку. 
2 

109.  Практика розгляду справ про торгову марку. 2 

110.  Вексельне право. 2 

      111 Відвідування судових засідань. 4 
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