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МЕТОДИЧНІ  РЕКОМЕНДАЦІЇ  ЩОДО  ПІДГОТОВКИ  
ДО  ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ

Реформування економічних відносин в Україні, запровадження 
та поступовий розвиток ринкових основ господарювання об’єктивно 
зумовили необхідність перегляду форм і методів здійснення гос
подарського судочинства щодо вирішення спорів, які виникають у 
процесі підприємницької діяльності. Прийняття Конституції Украї
ни 1996 р. дало можливість здійснення докорінної судової реформи. 
Згідно із Законом України “Про судоустрій України” від 7 люто
го 2002 р. створена система судів загальної юрисдикції, в якій важ
ливе місце відведено господарському суду як спеціалізованому суду 
з вирішення господарських спорів. Це створило нові умови для по
дальшого удосконалення господарського процесуального права і за
конодавства.

Мета дисципліни “Господарський процес” — сформувати у студен
тів систему теоретичних знань і практичних навичок застосовування 
норм процесуального права і норм матеріального права при вирішен
ні господарських спорів. 

Завданням дисципліни є вивчення та засвоєння основних понять, 
інститутів, принципів і джерел господарського процесуального пра
ва, положень щодо організації та діяльності господарських судів Ук
раїни, особливостей розгляду спорів у сфері господарювання; фор
мування уміння застосовувати на практиці набуті знання та складати 
відповідні процесуальні документи.

У результаті вивчення курсу студенти повинні
знати:
• основні засади господарського процесу, структуру господарських 

судів, їх компетенцію, підвідомчість і підсудність господарських 
спорів;

• стадії й порядок вирішення господарських спорів і виконання 
рішень, ухвал, постанов господарського суду;

уміти: 
• тлумачити та застосовувати норми Конституції України, госпо

дарського і господарського процесуального права, постанови 
Пленуму Верховного Суду України, роз’яснення президії Ви
щого господарського суду України;

• приймати обґрунтовані процесуальні рішення у спірних проце
суальних ситуаціях;
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• складати претензії, позовні заяви та інші процесуальні докумен
ти. 

Мета практичних занять — закріпити і поглибити здобуті теоре
тичні знання студентів, сформувати у них навички застосування цих 
знань при вирішенні конкретних процесуальних ситуативних питань, 
контролювати засвоєння матеріалу, стимулювати самостійну роботу 
студентів з вивчення навчальної дисципліни, ознайомити з основни
ми положеннями та специфікою галузі права.

Основою для підготовки до практичних занять є методичні реко
мендації щодо підготовки до практичних занять. Програмою вивчення 
дисципліни передбачено проведення практичних занять з основних 
тем курсу. На практичних заняттях використовуються різні форми 
та методи контролю знань студентів: усне опитування, дискусія, ре
феративні повідомлення та їх обговорення, розв’язання практичних 
завдань, тестовий контроль.

Специфіка практичних занять з “Господарського процесу” поля
гає в тому, що під час їх проведення значна увага зосереджується на 
розв’язанні практичних завдань, які передбачені планами практич
них занять та/або підготовлені викладачем до кожного конкретного 
заняття, і письмовому виконанні завдань із складання процесуальних 
документів (позовних заяв, претензій, ухвал і рішень суду, протестів 
тощо).

Практичні заняття можуть проходити в різних формах: співбесі
да, доповідь, реферативна доповідь, дискусія, колоквіум, рольові ігри, 
складання процесуальних документів та ін.

Найбільш продуктивними і раціональними формами заняття є 
співбесіда та дискусія, поєднані з розглядом конкретних процесуаль
них ситуацій. Вони дають можливість обговорити питання з багатьох  
аспектів і залучити до такого обговорення максимальну кількість сту
дентів, сприяють розвитку мислення та мови, засвоєнню матеріалу та 
зобов’язують готуватися до кожного заняття.

Студент на практичному занятті при обговоренні тематичного пи
тання повинен:

• чітко формулювати основні теоретичні положення;
• обґрунтовувати і доводити свої міркування і твердження;
• давати повну і стислу відповідь на поставлене запитання;
• доповнювати доповідача та ін.
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У процесі самостійної підготовки до практичних занять студен
ти повинні всебічно розглянути і усвідомити зміст питань, що вино
сяться на заняття, опрацювати навчальну літературу (підручники, 
навчальні посібники, наукову та спеціальну літературу), норматив
ноправові акти, постанови Верховного Суду України, рекомендації 
й роз’яснення Вищого господарського суду України, рішення Кон
ституційного Суду України. Особливу увагу необхідно приділити 
господарськосудовій практиці. Перевірку засвоєння знань студенти 
здійснюють за допомогою питань для самоконтролю. 

При підготовці до практичних занять та у процесі самостійної ро
боти значну допомогу студентам може надати використання різно
манітних технічних засобів та технологій (комп’ютер, відеотехніка, 
мережа Internet, інформаційні банки даних). Найбільш зручним для 
використання у навчальному процесі є комп’ютер, оскільки він до
помагає здійснювати пошук і систематизацію необхідної інформації, 
мінімізує витрати часу на такі дії, оптимізує самостійну роботу сту
дентів, надає доробкам студентів закінченого і естетичного вигляду.

При роботі із персональним комп’ютером слід пам’ятати, що най
більш поширеними, доступними і зручними у використанні систе
мами пошуку і зберігання нормативноправової інформації є такі ін
формаційнопошукові системи нормативноправових документів:

• “Право”;
• “Юрист Плюс”;
• “Ліга”;
• “Нормативні акти України”;
• “Електронний інформаційний бюлетень Верховної Ради Украї

ни”;
• сайт Верховної Ради України — htpp://rada.кiev.ua
Використовуючи той чи інший напрям пошуку, студент отримує 

необхідний масив нормативноправових актів, який у вигляді сис
тематизованого за часом прийняття або тематикою (за вибором сту
дента) переліку виводиться на екран і є доступним для подальшого 
ознайомлення. Інформаційні пошукові системи обладнані зручними 
підказками й інструментами роботи з ними, що робить їх досить зруч
ними у використанні. При необхідності вибрані правові документи 
можуть бути роздруковані або скопійовані на дискету з метою по
дальшого опрацювання. 

Великий обсяг необхідної правової та наукової інформації містить 
у собі мережа Internet, яка може бути використана студентами при 
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підготовці до занять, написанні доповідей, рефератів, курсових робіт 
тощо. 

Активне і раціональне використання студентами засобів техніч
ного забезпечення і новітніх технологій сприятиме ефективній їх під
готовці до навчальних занять, розширенню і поглибленню знань.

Практичні завдання (задачі), завдання з підготовки проектів про
цесуальних документів необхідно виконувати у письмовій формі з 
розгорнутим мотивованим рішенням.

Важливим засобом у засвоєнні знань є написання та доповідь на 
заняттях рефератів. Тематика рефератів пропонується за всіма те
мами практичних занять. Мета реферативної доповіді полягає в за
своєнні також і іншими студентами основних аспектів розкритої у 
реферативному дослідженні теми, формуванні запитань, проведенні 
дискусії. На практичному занятті рекомендується обговорювати не 
більше двох рефератів.

Реферат має відповідати таким вимогам. Обсяг — 5–10 аркушів 
формату А4. Структура реферату — вступ, основна частина, висновок, 
список використаних джерел. У вступі розкривається актуальність 
теми, визначається мета; в основній частині містяться основні поло
ження дослідження, що розкривають тему; у висновку викладаються 
основні положення та пропозиції автора, що випливають із розгляду 
теми. Реферативна доповідь та участь в її обговоренні можуть бути 
предметом окремого оцінювання викладачем або враховуватись ним 
при оцінюванні інших форм контролю. 

Особливим засобом контролю знань студентів є тестове опиту
вання. Особливість роботи при підготовці до тестового контролю по
лягає у тому, що позитивне виконання тестових завдань потребує від 
студентів точних знань, хорошої пам’яті, а також інтуїтивного мис
лення, оскільки під час їх виконання заборонено користуватися будь
якими джерелами. 

У кінці заняття викладач робить висновок про рівень підготовки 
студентів до заняття, зазначає позитивні й негативні аспекти відпові
дей, аналізує та оцінює дані відповіді та визначає завдання на наступ
не заняття.

Критерії оцінювання самостійної роботи студентів (СРС) на прак
тичному занятті:

• оцінка “відмінно” — студент повно і всебічно розкриває тему, 
вільно оперує поняттями і термінологією, демонструє глибокі 
знання джерел, може вільно та професійно вести дискусію, має 
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власну точку зору стосовно теми заняття і може аргументовано 
її доводити до відома аудиторії; 

• оцінка “добре” — загалом рівень знань студентів відповідає 
викладеному вище, але мають місце деякі упущення при висвіт
ленні матеріалу, твердження неточні, не підтверджуються до
статньо обґрунтованими доказами;

• оцінка “задовільно” — студент розкрив питання в загальних 
рисах, розуміє суть питання, намагається робити висновки, але 
при цьому припускається грубих помилок, матеріал викладає 
нелогічно і несамостійно;

• оцінка “незадовільно” — студент не в змозі дати відповідь на 
поставлене запитання або відповідь неправильна, студент не ро
зуміє суті питання, не може зробити висновки.

Непідготовленість студента до практичного заняття чи відсутність 
його на занятті розцінюється як академічна заборгованість. Незалеж
но від причин студент зобов’язаний самостійно вивчити тему і в поза
навчальний час здати (відпрацювати) її викладачеві з пред’явленням 
робочого зошиту. Відпрацювання за погодженням з викладачем може 
здійснюватись в усній формі або у вигляді підготовки реферату.

Наявність академічної заборгованості із практичних (семі
нарських) занять є підставою для недопущення студента до складан
ня заліку. 

Завдання для самостійної роботи студентів (СРС)

Самостійна робота студентів є основним засобом опанування нав
чального матеріалу у вільний від навчальних занять час. СРС містить 
завдання різних типів і складності. До основних типів завдань нале
жить підготовка до практичних занять і заліку. 

Основними формами самостійної роботи студентів у процесі вив
чення курсу дисципліни є:

• уважне слухання і конспектування лекцій;
• робота над конспектами лекцій, планами практичних занять;
• вивчення навчального матеріалу за підручниками, навчальними 

посібниками, робота з нормативноправовими актами;
• робота з каталогами бібліотек з метою пошуку необхідної ін

формації;
• опрацювання матеріалу за першоджерелами, науковою і спе

ціальною літературою;
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• конспектування самостійно вивченого матеріалу, підготовка до
повідей, рефератів, написання курсових робіт;

• активна участь у практичних заняттях, колоквіумах;
• науководослідна робота під час проходження практики та ін.
Уважне слухання і конспектування лекцій. Важливе місце в СРС 

студентів відіграють лекції. Лекції спрямовують студентів у най
більш раціональному напрямі щодо вивчення навчальної дисципліни 
та дають їм знання в обсязі необхідному для подальшого поглиблено
го вивчення навчальної дисципліни, роз’яснюють найбільш складні 
поняття та положення навчальної дисципліни. Плідна робота сту
дентів на лекціях є запорукою формування майбутнього фахівця з 
необхідним рівнем знань і навичок. На початку лекції, як правило, 
викладач оголошує тему лекції, план її викладання та необхідну нав
чальну літературу і нормативноправові джерела. Крім того, посилан
ня на наукову і спеціальну літературу, а також на нормативноправові 
джерела здійснюються викладачем у ході лекції. Під час лекції сту
денти повинні уважно слухати викладача, аналізувати отримувану 
інформацію, а також конспектувати найбільш важливі та необхідні 
масиви інформації, що надається. Наприкінці лекції студент може за
дати викладачеві питання щодо роз’яснення незрозумілих положень 
прослуханої лекції. Належне ведення конспекту під час лекції спри
ятиме збереженню необхідної інформації та дасть студенту змогу в 
подальшому проаналізувати її. 

Робота над конспектами лекцій, планами практичних занять. 
При підготовці до практичних занять студент уважно читає і аналі
зує складений ним конспект лекції. При опрацюванні матеріалу лек
ції він перевіряє наявність чи достатність викладеного на лекції та 
законспектованого ним матеріалу відповідно до плану практичного 
заняття, що міститься у Методичних матеріалах для практичних за
нять та у навчальнометодичному комплексі. Якщо у конспекті бра
кує матеріалу з окремих питань лекції або недостатньо розкриті деякі 
питання лекції, або вони винесенні на самостійне опрацювання чи на
писання реферату, доповіді, студент повинен звернутися до рекомен
дованих підручників, навчальних посібників і нормативноправових 
актів. 

Вивчення навчального матеріалу за підручниками, навчальними 
посібниками, робота з нормативно-правовими джерелами, опрацю-
вання матеріалу за першоджерелами, науковою і спеціальною літера-
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турою. Працювати із підручниками, навчальними посібниками та 
нормативноправовими джерелами, науковою і спеціальною літера
турою необхідно так, щоб отримати максимум теоретичних знань і 
необхідних відомостей. При роботі з цими джерелами студент насам
перед повинен ознайомитись із їх змістом, щоб визначити чи необхід
но опрацьовувати це джерело і чи має воно відношення до навчально
го курсу, що вивчається, і тільки після цього відібрати необхідний для 
вивчення матеріал з цього джерела (глави, розділи тощо). При опра
цюванні матеріалу необхідно з’ясувати суть питання, що вивчається, 
не уникаючи при цьому визначення суті незрозумілих чи незнайомих 
слів, термінів. При вивченні матеріалу за підручником, навчальним 
посібником, науковою і спеціальною літературою необхідно аналі
зувати прочитане, порівнюючи з прослуханою та законспектованою 
лекцією, робити логічні висновки, позначати незрозумілі положення 
з метою їх подальшого з’ясування на практичному занятті. Бажано 
відпрацювати зручну для себе певну систему позначень (підкреслю
вання, позначки на полях книги чи нормативноправового акта, ви
писки, позначення маркерами різних кольорів, формулювання інших 
авторів і нормативноправових джерел, посилання на інші джерела, 
виписки необхідних відомостей на окремих листках тощо) та фіксації 
опрацьованого матеріалу. Крім того, при роботі із науковою та спе
ціальною літературою студент може отримати посилання на джерела, 
не зазначені в навчальнометодичному комплексі, що є, безперечно, 
цінним для самостійного поглибленого вивчення правового матеріа
лу. 

Робота з каталогами бібліотек з метою пошуку необхідної інфор-
мації. Для належної підготовки фахівцяправознавця вивчення пра
вових дисциплін тільки за конспектом лекцій і навчальними посіб
никами, підручниками є недостатнім. У більшості випадків належна 
підготовка можлива тільки при опрацюванні студентом необхідного 
матеріалу за першоджерелами, науковою і спеціальною літературою. 
Перелік такої літератури, як правило, наводиться у навчальномето
дичному комплексі навчальної дисципліни. Тому завдання студента 
зводиться до пошуку цих матеріалів у бібліотеці. Якщо у навчально
методичному комплексі наводиться список додаткової літератури з 
усіма необхідними реквізитами (автор, назва джерела, місце та рік 
видання), то необхідно звернутися до алфавітного каталогу бібліоте
ки та знайти у ньому картку з необхідним джерелом і бібліотечним 
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шифром. Якщо ж студент здійснює наукове дослідження вибраної 
правової проблеми, готує наукову доповідь, виступ на конференцію 
і йому не відомі реквізити джерела або саме джерело, то необхідно 
звернутися до систематичного бібліотечного каталогу. У цьому разі 
завдання студента полягає у пошуку необхідної галузі (підгалузі) 
права, що охоплює розшукувану інформацію, а потім у межах цієї 
галузі (підгалузі) — картки з необхідним джерелом і бібліотечним 
шифром. 

У подальшому студент повинен оформити бібліотечне замовлен
ня на літературу встановленого зразка, до якого внести шифр знайде
ного джерела та усі необхідні реквізити.

ТЕМИ  І  ПЛАНИ  ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ

Тема 1. Господарські суди і господарське судочинство.  
Господарське процесуальне право

1. Господарський суд у системі органів судової влади.
2. Правовий статус судді господарського суду.
3. Принципи господарського судочинства. 
4. Джерела господарського процесуального права. Застосування за

конодавства при вирішенні господарських спорів.

Теми рефератів
• Історія арбітражносудових органів.
• Поняття, предмет і метод господарського процесуального права.

Питання для самоконтролю та співбесіди
• Який нормативноправовий акт визначає статус суддів госпо

дарського суду?
• Який статус мають Голова Вищого господарського суду України, 

його заступники, голова господарського суду Автономної Респуб
ліки Крим, голови господарських судів областей, міст Києва та Се
вастополя, їх заступники?

• Правила застосування міжнародного договору господарським су
дом.

• Чи має право господарський суд відмовити у розгляді справи з мо
тивів неповності, неясності, суперечливості чи відсутності законо
давства, яке регулює спірні господарські правовідносини?

• Система господарських судів.
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• Повноваження місцевих господарських судів.
• Хто має право обіймати посаду судді господарського суду? Поря

док призначення, обрання судді господарського суду.

Тестові завдання
I. До системи господарських судів України належать:
а) апеляційні господарські суди;
б) Апеляційний суд України;
в) обласні господарські суди;
г) Верховний Суд України.

II. Суддя Вищого господарського суду України:
а) призначається Головою Верховного Суду України;
б) обирається Вищою радою юстиції України;
в) обирається Верховною Радою України;
г) призначається Указом Президента України.

III. Принципами господарського судочинства є принципи:
а) обов’язковості вирішення господарських спорів;
б) змагальності;
в) законодавчої ініціативи;
г) мови.

IV. Господарському суду дозволяється відмовляти у розгляді справи 
з мотивів:

а) неповноти, неясності законодавства;
б) відсутності законодавства;
в) суперечливості законодаства;
г) з інших підстав, передбачених законодавством.

V. Господарський суд вирішує справи на підставі: 
а) міжнародних договорів; 
б) норм права інших держав;
в) міжнародних торгових звичаїв у разі відсутності законодавс

тва, що регулює спірні відносини за участю іноземного суб’єкта 
підприємницької діяльності;

г) актів державних та інших органів, якщо ці акти не відповіда
ють законодавству України. 

Література [1; 2; 11–13; 17; 21; 33; 34; 38; 44; 45; 
47; 48; 100–103; 105–110; 116; 117] 
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Тема 2. Підвідомчість і підсудність справ господарським  
судам. Учасники господарського процесу

1. Поняття підвідомчості господарських справ. Справи, підвідомчі 
господарським судам.

2. Підсудність справ: поняття та види. Передача справ з одного госпо
дарського суду до іншого.

3. Поняття, склад, класифікація учасників судового процесу.
4. Процесуальне становище судді господарського суду.
5. Сторони в судовому процесі, їх права й обов’язки.
6. Участь у справі кількох позивачів і відповідачів. Процесуальне 

правонаступництво.
7. Треті особи в судовому процесі.
8. Участь прокурора у розгляді справи.

Теми рефератів
• Участь у господарському процесі посадових осіб та інших праців

ників підприємств, установ, організацій, державних та інших ор
ганів.

• Представництво прокуратурою України інтересів держави у госпо
дарському суді.

Питання для самоконтролю та співбесіди
• Чи підлягає розгляду господарським судом позовна заява, якщо 

законодавчим актом передбачено право стягувача списувати у без
спірному порядку ті чи інші суми?

• Чи можуть бути оскаржені до господарського суду рішення місце
вих органів державної виконавчої влади щодо володіння і користу
вання культовими будівлями і майном?

• Чи підлягають вирішенню господарським судом справи у спорах, 
пов’язаних із спростуванням відомостей, що не відповідають дійс
ності або викладені неправдиво, які паплюжать ділову репутацію 
підприємств чи організацій або завдають шкоди їх інтересам?

• Чи мають право господарські суди приймати до свого провадження 
справи за позовами до відповідачів, місцезнаходження яких за ме
жами України?

• Чи підвідомчі господарському суду справи зі спорів між органами 
місцевого самоврядування і органами виконавчої влади, підпри
ємствами та організаціями щодо виданих ними актів, які обмежу
ють повноваження органів місцевого самоврядування?
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• Чи можуть бути сторонами у судовому процесі громадяни, які не є 
суб’єктами підприємницької діяльності?

• В яких випадках може мати місце правонаступництво в судовому 
процесі?

• Чи може здійснювати повноваження сторони або третьої особи від 
імені юридичної особи її відособлений підрозділ?

Практичні завдання
1. Місцевий господарський суд м. Києва задовольнив позовні ви

моги Луганського інституту господарського права до Міністерства 
освіти України та Державної акредитаційної комісії України про виз
нання недійсним рішення про анулювання виданої йому ліцензії на 
здійснення освітньої діяльності.

Чи підсудна ця справа місцевому господарському суду м. Києва?
Який це вид підсудності?
Чи підлягає рішення скасуванню в апеляційному та касаційному 

порядку?

2. До Одеського апеляційного господарського суду з позовом 
звернувся прокурор в інтересах Верховної Ради України як суб’єкта 
загальнодержавної власності до Фонду державного майна України та 
організації орендарів “Антарктика” про визнання недійсними укладе
них між Фондом і організацією орендарів додаткової угоди до догово
ру оренди державного майна головного підприємства Чорноморсько
го виробничого об’єднання рибної промисловості “Антарктика” про 
викуп орендованого майна та договору купівліпродажу зазначеного 
державного майна.

Чи може бути задоволений судом цей позов?

3. Місцевий господарський суд прийняв до свого провадження 
позов громадян Іванова і Петрова до АТ “Колос” про визнання не
дійсним засновницького договору товариства.

Розглядаючи цей спір суддя відповідно до п. 1. ст. 80 Господарсько
го процесуального кодексу України (далі за текстом — ГПК) виніс 
ухвалу про припинення провадження у справі.

Чи законні дії судді?

4. Суддя Іванов прийняв позовну заяву від ПП “Пробос” до ТОВ 
“Плай” про стягнення 50000 грн і своєю ухвалою призначив розгляд 
справи на 28 січня 2005 р.
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До призначення суддею господарського суду Іванов працював 
юрисконсультом ТОВ “Плай”. Представнику позивача став відомий 
цей факт і до початку вирішення спору він заявив судді Іванову, що 
не довіряє йому.

Чи підлягає суддя у цьому разі відводу?
Складіть заяву про відвід судді Іванова.

5. ВАТ “Воля” (кредитор) звернулося до господарського суду з по
зовом про визнання АТ “Промінь” (боржник) банкрутом.

Господарський суд ухвалою від 5 жовтня 2004 р. відповідно до 
ст. 79 ГПК України зупинив провадження у справі і на клопотання 
ВАТ “Воля” призначив бухгалтерську експертизу щодо виявлення 
реального стану боржника.

Проведення експертизи було доручено працівнику ВАТ “Ауди
торська фірма “Альянс” М. Федорову.

Як стало відомо АТ “Промінь”, у ІІІ кварталі 2004 р. між ВАТ 
“Воля” і ВАТ “Аудиторська фірма “Альянс” було укладено договір 
про надання постійних аудиторських послуг. У реалізації цього дого
вору брав участь М. Федоров.

Чи є підстави для відводу експерта? Якщо так, то складіть заяву 
про відвід експерта.

Які права й обов’язки має судовий експерт?

Тестові завдання
I. Господарським судам підвідомчі:
а) спори, що виникають при погодженні стандартів і технічних 

умов;
б) спори про встановлення цін на продукцію (товари), а також 

тарифів на послуги (виконання робіт), якщо ці ціни і тарифи 
відповідно до законодавства не можуть бути встановлені за 
угодою сторін;

в) справи про банкрутство;
г) справи за заявами громадських організацій.

II. Справи за заявою Національного банку України розглядають-
ся:

а) Вищим господарським судом України;
б) місцевим господарським судом Київської області;
в) Печерським районним господарським судом м. Києва;
г) господарським судом м. Києва.
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III. Якщо справа не підсудна певному господарському суду, мате-
ріали справи: 

а) повертаються господарським судом не пізніше п’яти днів від 
дня надходження позовної заяви;

б) розглядаються господарським судом за встановленою підсуд
ністю не пізніше п’яти днів від дня надходження позовної за
яви;

в) надсилаються господарським судом за встановленою підсуд
ністю не пізніше п’яти днів від дня надходження позовної за
яви;

г) не розглядаються господарським судом за встановленою під
судністю.

IV. Сторонами в господарському судовому процесі є:
а) треті особи;
б) прокурор;
в) представники підприємств; 
г) позивач і відповідач.

V. Прокурор може вступити у господарську справу: 
а) до початку розгляду справи; 
б) після подання позовної заяви;
в) на будьякій стадії її розгляду для представництва інтересів 

громадянина або держави;
г) на стадії апеляційного розгляду справи.

Література [2–10; 13; 14; 17–20; 23; 24; 27; 28; 30–32;  
35; 36; 38; 40; 42; 44; 45; 62; 73; 77–79;  

91; 94; 95; 100–103; 110; 117]

Тема 3. Судові витрати та процесуальні строки
1. Поняття і склад судових витрат.
2. Державне мито та порядок його сплати.
3. Звільнення від сплати державного мита.
4. Повернення державного мита.
5. Витрати, пов’язані з розглядом справи.
6. Поняття і види строків у судовому процесі.
7. Обчислення процесуальних строків.
8. Закінчення процесуальних строків.
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Теми рефератів
• Розподіл господарських витрат. 
• Зупинення, відновлення та продовження процесуальних строків.

Питання для самоконтролю та співбесіди
• В яких випадках державне мито підлягає поверненню?
• В яких розмірах відшкодовуються витрати судовим експертам і пе

рекладачам, пов’язані з явкою до господарського суду?
• В яких випадках господарський суд має право покласти на сторону 

державне мито незалежно від результатів вирішення спору?
• Які розміри ставок державного мита встановлено законодавством 

із заяв, що подаються до господарських судів?
• Чи можуть бути доказом сплати державного мита ксерокопії чи 

фотокопії документів?
• Чи має сплачувати державне мито підприємство — виконавець дер

жавного замовлення?
• Якщо господарський суд поновив строк позовної давності, то сума 

неустойки (штрафу, пені) підлягає стягненню на користь позивача 
чи в дохід бюджету?

• За яких обставин зупиняється перебіг строку позовної давності?
• Наслідки закінчення строку позовної давності.

Практичні завдання
1. Місцевий господарський суд прийняв до свого провадження 

справу за позовом ВАТ “Гама” до ВАТ “Пластвікно” про стягнення 
боргу за поставлену продукцію.

До початку розгляду спору по суті позивач подав до суду заяву 
про відмову від позову у зв’язку з погашенням відповідачем боргу та 
поверненням сплаченого ним державного мита.

Суддя виніс ухвалу про припинення провадження у справі та від
мову у поверненні державного мита.

Чи обґрунтовані дії судді?
Які підстави передбачені чинним законодавством для повернення 

державного мита?
Складіть ухвалу про припинення провадження у справі.

2. Чи справляється і в яких розмірах державне мито:
1) із зустрічної позовної заяви ВАТ “Прогрес” до ТОВ “Колос” про 

стягнення вартості виконаних ремонтнобудівельних робіт;
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2) із апеляційної скарги ВАТ “Моторз” про перегляд в апеляцій
ному порядку рішення місцевого господарського суду м. Киє
ва у справі про розірвання договору оренди; 

3) із позовної заяви Державного підприємства “Пріоритет” до 
ТОВ “Сокол” про порушення справи про банкрутство;

4) із позовної заяви Антимонопольного комітету України до Дер
жавного підприємства “Більшовик” про стягнення 250000 грн;

5) із позовної заяви прокурора в інтересах ТОВ “Сніжана” про 
зміну умов господарського договору?

3. Господарський суд м. Києва рішенням від 23 травня 2003 р. за
довольнив позов ВАТ про стягнення з відповідача 50000 грн боргу за 
виконані роботи та 100000 грн для оплати послуг адвоката. Поста
новами Київського апеляційного господарського суду від 26 червня 
2003 р. і Вищого господарського суду України від 29 жовтня 2003 р. 
рішення суду було залишене без зміни. Відповідач звернувся з каса
ційною скаргою до Верховного суду України. 

Як потрібно вирішити справу? 
4. У справі за позовом ВАТ “Електроприлад” до ВАТ “Стела” про 

стягнення 223000 грн вартості непоставленої продукції рішенням 
господарського суду позов задоволено, а в частині стягнення неус
тойки у розмірі 100000 грн відмовлено через пропуск строку позовної 
давності.

Як необхідно розподілити судові витрати?
5. Місцевий господарський суд рішенням від 25 січня 2004 р. задо

вольнив частково позов районної споживчої спілки до банку “Украї
на” про стягнення 69000 грн. 

Не погоджуючись з рішенням господарського суду позивач 25 квіт
ня 2004 р. звернувся до Вищого господарського суду України із заявою 
про поновлення строку на подання скарги про перегляд в апеляційно
му порядку рішення, посилаючись на те, що голова районної спожив
чої спілки тривалий час перебував у відрядженні і через ці обставини 
своєчасно не підписав апеляційну скаргу і заяву.

Чи підлягає поновленню цей строк?
Чи є перепоною перебування у відрядженні голови районної спо

живчої спілки для подання заяви до Вищого господарського суду?
6. Місцевий господарський суд 24 лютого 2005 р., розглядаючи 

справу за позовом приватного підприємства до ВАТ про стягнення 
20000 грн, виніс ухвалу про зупинення провадження у справі у зв’язку 
з призначенням судової експертизи.
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3 березня 2005 р. позивач звернувся до суду із заявою про забезпе
чення позову шляхом накладення арешту на грошові суми, що нале
жать відповідачеві.

Чи підлягає задоволенню клопотання позивача?
Чи впливає на перебіг процесуальних строків зупинення провад

ження у справі?

Тестові завдання
I. До судових витрат належать:
а) заробітна плата суддів;
б) заробітна плата експерта;
в) витрати, пов’язані з оглядом і дослідженням речових доказів 

на місці їх знаходження;
г) державне мито.

II. При зверненні до господарського суду державне мито може 
сплачуватись у розмірі:

а) 85 грн;
б) 25500 грн;
в) 102 грн;
г) 1 % від суми позову.

III. Сплачене державне мито підлягає поверненню частково або 
повністю у разі:

а) не внесення мита у більшому розмірі, ніж передбачено чинним 
законодавством;

б) передачі справи за підсудністю;
в) залишення позову без розгляду;
г) скасування у встановленому порядку рішення суду, якщо при 

цьому державне мито було вже стягнуто в дохід бюджету.

IV. Державне мито, від сплати якого позивач у встановленому по-
рядку звільнений: 

а) стягується з позивача, якщо відповідач звільнений від сплати 
державного мита;

б) стягується з відповідача пропорційно розміру задоволених ви
мог;

в) не стягується з відповідача; 
г) стягується з відповідача пропорційно розміру задоволених 

вимог, якщо відповідач не звільнений від сплати державного 
мита.
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V. Якщо процесуальні строки не встановлено, вони призначають-
ся: 

а) Верховною Радою України; 
б) Кабінетом Міністрів України;
в) Цивільним процесуальним кодексом України;
г) господарським судом.

Література [1; 2; 13; 29; 30; 35–36; 43; 46; 51; 54;  
55; 58; 68; 80; 89; 92; 93; 100–103;  

110; 117; 119; 120]

Тема 4. Докази в господарському процесі 
1. Поняття та види доказів у господарському процесі.
2. Підстави звільнення від доказування. 
3. Належність доказів і допустимість засобів доказування.
4. Речові докази.
5. Письмові докази.
6. Оцінювання доказів.

Теми рефератів:
• Класифікація доказів.
• Призначення і проведення судової експертизи.

Питання для самоконтролю і співбесіди
• В яких випадках подаються оригінали документів?
• Назвіть підстави звільнення від доказування?
• Який процесуальний документ складається і ким підписується у 

разі проведення огляду та дослідження письмових і речових до
казів на місці їх знаходження?

• Чи повинен позивач доказувати наявність вини відповідача у за
подіянні шкоди?

• Чи може бути призначено судову експертизу на стадії перегляду 
судових рішень у касаційному порядку?

Практичні завдання
1. Південнозахідна залізниця видала вантаж приватному підпри

ємству “Крок” без перевірки. Після розкриття контейнера підприємст
во виявило недостачу вантажу і звернулося до залізниці з вимогою 
видати вантаж з перевіркою та оформленням її результатів комерцій
ним актом.
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До якого виду доказів належить комерційний акт?
Чи може в цьому разі недостача товару підтверджуватися іншими 

доказами?

2. Господарський суд 13 березня 2005 р. розглянув справу за позо
вом державного підприємства “Будпром” до АТ “Простір” про стяг
нення 250000 грн.

Відповідач разом із відзивом на позовну заяву подав оригінал до
говору підряду від 16 серпня 2004 р. 

Після вирішення спору відповідач звернувся до суду з клопотан
ням про повернення оригіналу договору підряду. Суддя відмовив у 
задоволенні клопотання, посилаючись на те, що відповідач не подав 
засвідчену копію договору.

Чи правомірні дії судді? За яких умов повертаються письмові та 
речові докази? Складіть клопотання про повернення оригіналу дого
вору підряду.

3. Рішенням місцевого господарського суду задоволено вимогу 
акціонерного товариства до комерційного банку про визнання неук
ладеним договору іпотеки, що був укладений для забезпечення вико
нання кредитного договору між відповідачем і третьою особою. Суд 
дійшов висновку, що в договорі іпотеки сторони не досягли згоди 
щодо суті забезпечуваної заставою кредитної угоди — мету кредиту 
та розмір відсотків за користування ним, що є суттєвими умовами до
говору цього виду.

Представник відповідача в судовому засіданні посилався на те, що 
рішенням суду з іншої справи цей договір іпотеки визнано укладе
ним. Проте суд до уваги цей факт не взяв, оскільки факт укладення 
договору предметом спору не був і судом не досліджувався. Рішен
ням місцевого господарського суду з іншої справи, на яке посилався 
представник відповідача, комерційному банку було відмовлено у його 
позові до акціонерного товариства про розірвання договору іпотеки.

Чи правомірно суд не взяв до уваги рішення місцевого господарсь
кого суду з іншої справи.

Які факти в цьому разі не підлягають доказуванню?
Визначте предмет доказування у цій справі.

4. У вересні 2004 р. Міжтериторіальне виробничобудівельне ко
оперативне об’єднання “Епос”, правонаступником якого є закрите 
акціонерне товариство “Міжтериторіальна виробничобудівельна 
холдингова компанія “Епос” (далі — Позивач), звернулося до гос
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подарського суду м. Києва про стягнення з відкритого акціонерно
го товариства “Трест Київміськбуд3” (далі — Відповідач) боргу в 
сумі 2757568,32 грн, збитки від інфляції у сумі 13787,84 грн, 3 % річ
них у сумі 41023,55 грн та витрати на проведення експертизи у сумі 
34110 грн. Позовні вимоги обґрунтовані невиконанням відповідачем 
умов контракту від 30 листопада 2000 р. № 452000 в частині розра
хунків за виконані позивачем субпідрядні роботи. Відповідач проти 
задоволення позову заперечував, посилаючись на необґрунтованість 
позову.

Рішенням господарського суду м. Києва від 12 жовтня 2004 р. 
позов задоволено частково в сумі 2757568,32 грн основного боргу, 
13787,84 грн збитків від інфляції та 41023,55 грн — 3 % річних. У за
доволенні решти позовних вимог відмовлено. Рішення господарсько
го суду мотивовано наявністю заборгованості за виконані роботи.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 9 лю
того 2005 р. рішення господарського суду м. Києва від 12 жовтня 2004 р. 
скасовано і в задоволенні позовних вимог відмовлено з мотивів того, що 
акти і довідки, на які посилається позивач в обґрунтування своїх вимог, 
не підписані відповідачем і не відображають реальний обсяг виконаних 
робіт позивачем, додаткові роботи не виконувалися.

Постановою Вищого господарського суду України від 19 квіт
ня 2005 р. постанову Київського апеляційного господарського суду 
від 9 лютого 2005 р. скасовано, а рішення господарського суду м. Киє
ва від 12 жовтня 2004 р. залишено без змін. Вищий господарський 
суд України виходив з того, що основний борг у сумі 2757568 грн 
32 коп. за договором на виконання субпідрядних робіт від 30 листо
пада 2000 р. № 452000 виник через неузгодженість обсягів викона
них робіт та їх вартості, спираючись при цьому на висновок КНДІСЕ 
№ 4946 від 29 грудня 2002 р. щодо заниження Відповідачем вартості 
виконаних робіт. Вказаний висновок (і експертизу) було зроблено за 
ініціативою Позивача. 

9 червня 2005 р. Верховним Судом України порушено провад
ження за касаційною скаргою Відповідача, в якій ставиться питання 
про скасування постанови Вищого господарського суду України від 
19 квітня 2005 р. та залишення без змін постанови Київського апе
ляційного господарського суду від 9 лютого 2005 р. В обґрунтування 
касаційної скарги зроблено посилання на неправильне застосування 
судом норм матеріального права.



22

Верховний Суд України із матеріалів справи встановив, що за дого
вором на субпідрядне капітальне будівництво від 30 листопада 2000 р. 
№ 452000 позивач мав виконати весь обсяг будівельномонтажних, 
оздоблювальних і спеціальних внутрішніх робіт по будівництву жит
лового будинку № 1 по вул. АвдієнкоВерховинця (секції 1, 2).

Угодою № 1 від 11 грудня 2001 р. сторони погодили вартість будів
ництва житлових приміщень в сумі 9608,43 тис. грн з урахуванням 
витрат на підготовку території, інженерні мережі, благоустрій та 
озеленення території. Відповідно до угоди № 2 від 11 грудня 2001 р. 
відповідач зобов’язався виконати будівельні роботи по нежитлових 
вбудованих приміщенням зазначених секцій вартістю 535,93 тис. грн. 
Договірна вартість по житлових і нежитлових приміщенням склала 
10144,36 тис. грн. Оплата виконаних робіт згідно із договором здійс
нювалася на підставі підписаних сторонами Форми № КБ3 “Довід
ка про вартість виконаних робіт та витрати” і Форми № КБ2в “Акт 
приймання виконаних підрядних робіт”, які складалися щомісяця за 
результатами виконаних субпідрядником у звітному періоді робіт. 
Судами попередніх інстанцій встановлено, що Відповідач здійснив 
оплату виконаних Позивачем робіт за період з березня 2001 р. по ве
ресень 2002 р. в сумі 8361398 грн. Протоколом від 10 грудня 2002 р. 
сторони уточнили фактичну вартість виконаних позивачем робіт за 
період з березня 2001 р. по вересень 2002 р. в сумі 8180,03 тис. грн: до
говірна вартість робіт з вирахуванням частки в сумі 2496,63 тис. грн 
та 84,9 тис. грн вартості робіт, що були виконані відповідачем та з 
урахуванням 617,2 тис. грн компенсації відповідачем позивачу по
дорожчання матеріалів. Виконання відповідачем частини робіт, 
крім згаданого протоколу, підтверджувалось також листами № 88 
від 15 серпня 2001 р., № 24 від 7 лютого 2002 р. та № 3/25 від 16 січ
ня 2003 р. Факт визначення сторонами вартості виконаних позива
чем робіт у сумі 8180,03 тис. грн було встановлено також рішенням 
господарського суду м. Києва від 5 березня 2004 р. у справі № 22/20 
за позовом Відповідача до Позивача про стягнення 275972 грн забор
гованості за спірним договором субпідряду. 

Яке рішення має винести у постанові Верховний Суд України 
стосовно постанов Вищого господарського суду України від 19 квіт
ня 2005 р. та Київського апеляційного господарського суду від 9 лю
того 2005 р.? Дайте правову оцінку доказам у цій справі.
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Тестові завдання
I. Доказами у справі є:
а) будьякі фактичні дані;
б) засоби доказування;
в) будьякі фактичні дані, на підставі яких господарський суд у 

визначеному законом порядку встановлює наявність чи від
сутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення 
сторін;

г) інші обставини, які мають значення для правильного вирішен
ня господарського спору.

II. Засобами доказування є:
а) письмові та речові докази;
б) первинні та похідні докази;
в) свідчення адвоката;
г) прямі та непрямі докази.

III. Якщо подані сторонами докази є недостатніми, господарський 
суд:

а) повертає заяву позивачеві;
б) може витребувати від підприємств та організацій незалежно 

від їх участі у справі документи і матеріали, необхідні для ви
рішення спору;

в) залишає позов без розгляду;
г) зобов’язаний витребувати від підприємств та організацій не

залежно від їх участі у справі документи і матеріали, необхідні 
для вирішення спору.

IV. Не потребують доказування: 
а) обставини, визнані господарським судом загальновідомими;
б) обставини, встановлені кримінальним судом;
в) обставини, встановлені цивільним судом; 
г) факти, які відповідно до закону вважаються встановленими.

V. Відвід судового експерта здійснюється: 
а) за заявою сторін; 
б) за заявою прокурора;
в) за самовідводом експерта;
г) за заявою суду.

Література [2; 5; 7–9; 13; 35–37; 44; 45;  
100–104; 108; 110, 117]
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Тема 5. Позовне провадження і підстави його порушення  
у господарських судах

1. Право на позов. Поняття та елементи позову.
2. Форма і зміст позовної заяви.
3. Порядок подання позову. Ціна позову.
4. Відзив на позовну заяву.
5. Відмова у прийнятті та повернення позовної заяви.
6. Об’єднання позовних вимог. Зміна позову. Відмова від позову. 
7. Подання зустрічного позову.
8. Порушення провадження у справі. Дії судді щодо підготовки спра

ви до розгляду.

Тема рефератів
• Забезпечення позову.

Підготувати:
• проект позовної заяви;
• проект ухвали про порушення справи;
• проект відзиву на позовну заяву. 

Питання для самоконтролю та співбесіди
• З якого моменту виникає право на позов?
• Які документи додаються до позовної заяви?
• У яких випадках суддя повертає позовну заяву і додані до неї доку

менти без розгляду?
• Чи може бути оскаржена ухвала про забезпечення позову в апеля

ційному порядку?

Практичні завдання
1. Державна податкова інспекція Шевченківського району м. Киє

ва звернулась до господарського суду з позовом до ТОВ “Автосервіс” 
про звернення стягнення на майно. Відповідач без поважних причин 
не подав до господарського суду відзив на позовну заяву та не забез
печив явку свого представника у призначене судове засідання.

Господарський суд розглянув справу за наявними матеріалами та 
задовольнив позов.

Чи законні дії господарського суду?
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2. ВАТ звернулося до місцевого господарського м. Києва з заявою 
про визнання недійсним рішення Київської міської державної ад
міністрації, яким анульовано реєстрацію ВАТ.

Господарський суд повернув позовну заяву без розгляду, мотиву
ючи це тим, що позивачем не подано доказів вжиття заходів досудо
вого врегулювання спору і сплати витрат на інформаційнотехнічне 
забезпечення судового процесу.

Чи законні дії суду?
Розкрийте відмінність наслідків припинення провадження у 

справі та залишення позову без розгляду.

3. ВАТ “ВІД” звернулося в місцевий господарський суд з позовом 
до ТОВ “Полюс” про розірвання договору оренди і повернення май
на.

Господарський суд відмовив у прийнятті позовної заяви, оскільки 
позивач не подав доказів про наявність у нього права на звернення 
до господарського суду. На думку суду, позивач як правонаступник 
первісного власника майна — орендодавця не отримав права орендо
давця за договором оренди, який оспорюється.

Чи законні дії господарського суду? На яких підставах суд може 
відмовити в прийнятті позовної заяви?

4. У жовтні 2004 р. Акціонерний комерційний агропромисловий 
банк “УкраїнаБанк” (далі — Банк) звернувся до господарського суду 
Вінницької області з позовом до Відкритого акціонерного товарист
ва “Вінницьке спеціалізоване автотранспортне підприємство 0102 
“Украгропромтранс” (далі — Товариство) про визнання недійсними 
протоколу загальних зборів акціонерів Товариства від 15.05.02 № 2, 
протоколу засідання правління Товариства від 15.05.02 № 15, акта 
прийняттяпередавання майна від 30.05.02. Під час розгляду справи 
Банк подав заяву про вжиття заходів до забезпечення позову шляхом 
накладення арешту на майно товариства з обмеженою відповідаль
ністю “Спецавтотранс” (далі — ТОВ “Спецавтотранс”), яке перебуває 
в заставі Банку.

Ухвалою господарського суду Вінницької області від 05.11.02 
зазначену заяву Банку задоволено:

• накладено арешт на майно ТОВ “Спецавтотранс”, що перебуває 
в заставі Банку, відповідно до Державного реєстру обтяжень ру
хомого майна від 24.09.02 № 962856; 
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• заборонено посадовим особам підприємств, установ, організа
цій усіх форм власності та підпорядкування вчиняти будьякі 
дії та видавати відповідні документи, спрямовані на будьякі 
форми відчуження майна ТОВ “Спецавтотранс”, яке перебуває 
в заставі Банку відповідно до Державного реєстру обтяжень ру
хомого майна від 24.09.02 № 962856.

Суд урахував доводи Банку про те, що згідно з випискою з про
токолу засідання правління Товариства від 15.05.02 № 15 та актом 
прийняттяпередавання майна від 30.05.02. Товариство внесло до 
статутного фонду ТОВ “Спецавтотранс” майно, не маючи на це зго
ди Банку як заставодержателя майна. Ухвала вмотивована тим, що  
невжиття заходів до забезпечення позову може суттєво ускладнити 
чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду. 

Постановою Житомирського апеляційного господарського суду 
від 25.01.05 зазначену ухвалу суду першої інстанції залишено без 
змін. 

Постановою Вищого господарського суду України від 19.04.05 
№ 14/38404 зазначені ухвалу та постанову скасовано, а справу пере
дано на розгляд до місцевого господарського суду. Постанова вмоти
вована тим, що вжиті судом заходи до забезпечення позову суперечать 
положенням ст. 67 Господарського процесуального кодексу України, 
відповідно до якої арешт можна накладати виключно на майно або 
грошові суми відповідача.

 16 червня 2005 р. колегія суддів Верховного Суду України за ка
саційними скаргами Товариства і Банку порушила провадження з 
перегляду у касаційному порядку постанови Вищого господарського 
суду України від 19.04.05 № 14/38404. У касаційних скаргах ставить
ся питання про скасування оскарженої постанови та передачу справи 
на новий розгляд до суду першої інстанції. На обґрунтування каса
ційних скарг зроблено посилання на неправильне застосування норм 
матеріального та процесуального права.

Чи підлягають задоволенню касаційні скарги? 

Тестові завдання
I. Суддя відмовляє у прийнятті позовної заяви, якщо:
а) заява не підлягає розгляду в господарських судах України;
б) у провадженні третейського суду є справа зі спору між тими ж 

сторонами, про той же предмет і з тих же підстав;
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в) позов подано до підприємства, організації, яке розташоване в 
іншій області.

г) позов подано з запізненням.

II. Про відмову у прийнятті позовної заяви виноситься:
а) постанова;
б) рішення;
в) ухвала;
г) наказ.

III. Суддя повертає позовну заяву і додані до неї документи без роз-
гляду, якщо:

а) позовну заяву не підписано;
б) не подано доказів оплати поштового відправлення відповіда

чеві з копією позовної заяви;
в) порушено правила звернення до суду;
г) не подано доказів надсилання відповідачеві претензії і доданих 

до неї документів.

IV. Суддя, прийнявши позовну заяву, виносить і надсилає сторонам, 
прокурору, якщо він є заявником, ухвалу про порушення провад-
ження у справі не пізніше:

а) трьох;
б) п’яти;
в) десяти 
г) тридцяти днів з дня її надходження.

V. Забезпечення позову допускається:
а) до початку розгляду справи по суті; 
б) до подачі позовної заяви;
в) до прийняття судового рішення у справі;
г) у будьякій стадії провадження у справі, якщо невжиття таких 

заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання 
рішення господарського суду.

Література [2; 13; 83; 100–103; 110; 117; 119; 120]

Тема 6. Вирішення господарських спорів у суді першої інстанції
1. Склад господарського суду. Порядок ведення засідання. Строк ви

рішення спору.
2. Відкладення розгляду справи, перерва судового засідання. Зупи

нення провадження у справі та його поновлення.
3. Припинення провадження у справі.
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4. Залишення позову без розгляду.
5. Порядок прийняття рішення, його форма та зміст.
6. Оголошення рішення та набрання ним законної сили. Розсилання 

рішень.
7. Ухвала суду та її зміст. Окрема ухвала.
8. Додаткове рішення, ухвала. Роз’яснення і виправлення рішення, 

ухвали.
9. Протоколи.

Питання для самоконтролю та співбесіди
• У межах яких строків господарський суд відкладає розгляд спра

ви?
• В який строк має бути вирішений спір про стягнення заборгованос

ті за опротестованим векселем?
• Відмінність наслідків припинення провадження у справі від нас

лідків залишення позову без розгляду.
• В яких випадках господарський суд має право зупинити провад

ження у справі?
• В яких випадках справу може бути розглянуто за наявними ма

теріалами?
• Що вказується в резолютивній частині рішення при задоволенні 

заяви про визнання акта недійсним?
• В яких випадках господарський суд виносить ухвали? 
• Яким вимогам має відповідати окрема ухвала господарського 

суду?
• Чи може бути додаткове рішення самостійним об’єктом перегляду 

в апеляційному порядку?

Тема реферату
• Права господарського суду щодо прийняття рішення.

Підготувати:
• проект ухвали про припинення провадження у справі;
• проект рішення у справі.

Практичні завдання
1. У процесі судового розгляду справи суддя звернувся до голови 

місцевого господарського суду з поданням щодо продовження строку 
вирішення справи на два місяці, посилаючись як на участь у справі 
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кількох відповідачів, так і на значний обсяг поданих сторонами до
казів і документів в обґрунтування своїх вимог і заперечень позову.

Чи підлягає задоволенню подання судді?
В яких випадках і хто має право продовжити строк вирішення 

спору?

2. ЗАТ “Приват” звернулося до місцевого господарського суду з 
позовом до ВАТ “Інвест” про стягнення 185600 грн заборгованості 
за договором поставки. Господарський суд відмовив у прийнятті по
зовної заяви, оскільки в п. 5.4 договору поставки передбачено, що всі 
спори, що виникають з його виконання, вирішуються арбітражною 
комісією при Київській товарній біржі.

Чи законні дії суду?
З яких підстав господарський суд може відмовити у прийнятті по

зовної заяви?

3. Державне підприємство “Прилад” 11 березня 2005 р. звернуло
ся з позовом до ВАТ “Укрювелір” про стягнення 5 млн грн. Державне 
підприємство 20 березня 2005 р. звернулося до господарського суду 
із заявою про відмову від позову.

Чи має право позивач відмовитись від позову? Якщо так, то на 
якій стадії судового процесу? Складіть ухвалу про прийняття судом 
відмови від позову.

4. У резолютивній частині свого рішення місцевий господарський 
суд зазначив: “Відповідач зобов’язаний протягом місяця передати 
позивачеві незаконно вилучені швейні машини, про що повідомити 
господарський суд, а в разі невиконання цієї вимоги стягнути з від
повідача вартість швейних машин”.

Чи відповідає резолютивна частина рішення вимогам закону?
Чи може рішення передбачати альтернативні умови його виконан

ня?

5. Рішенням від 26 лютого 2005 р. господарський суд відмовив 
у задоволенні позову державного підприємства “Мехмаш” до ТОВ 
“КРОК” про стягнення 15000 грн у зв’язку з тим, що відповідач ще 
15 січня 2005 р. погасив заборгованість перед позивачем шляхом пе
редачі векселя.

Приймаючи рішення, суд не вирішив питання про розподіл судо
вих витрат.

Як може суд виправити цей недолік?
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6. Місцевий господарський суд розглянув справу за позовом ко
оперативу про визнання недійсним розпорядження Київської міської 
державної адміністрації та визнання права власності на будівлю.

У резолютивній частині рішення суд зазначив: “Розпорядження 
Київської міської державної адміністрації “Про визнання безхазяй
ним майна” визнати недійсним”.

Чи відповідає резолютивна частина вимогам закону?

7. Справа за позовом ТОВ “Поступ” до комунального підпри
ємства про стягнення 21000 грн, зайво перерахованих відповідачеві 
за електроенергію, розглядалася трьома суддями місцевого госпо
дарського суду.

Дослідивши обставини справи та докази, суд задовольнив позовні 
вимоги позивача у повному обсязі.

Один із суддів не погодився з таким рішенням суду і виклав окре
му думку, в якій обґрунтував, що вимоги позивача підлягають задово
ленню частково.

Окрема думка судді була приєднана до справи.
У резолютивній частині рішення суд зазначив: “Позов задоволь

нити. Стягнути з розрахункового рахунка комунального підприємст
ва на користь ТОВ “Поступ” 21000 грн боргу та 210 грн витрат по 
сплаті держмита, видати наказ. До справи приєднана окрема думка 
судді Іванченка В. П.”.

Чи законні дії суду?
Чи відповідає вимогам закону резолютивна частина рішення? 

Який порядок оформлення та приєднання до справи окремої думки 
судді?

Тестові завдання
I. Спір має бути вирішений господарським судом від дня одержан-

ня позовної заяви у строк не більше:
а) десяти днів;
б) одного місяця;
в) не більше двох місяців;
г) трьох місяців.

II. Якщо відзив на позовну заяву не подано, справу може бути: 
а) перенесено;
б) закрито;
в) залишено без розгляду;
г) розглянуто за наявними в ній матеріалами.
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III. Господарський суд відкладає в межах строків, встановлених 
статтею 69 ГПК, розгляд справи через такі обставини:

а) неподання довідки про банківські рахунки;
б) необхідність оплати інформаційних послуг;
в) залучення до участі у справі прокурора;
г) необхідність заміни відведеного судді, судового експерта.

IV. Господарський суд має право зупинити провадження у справі за 
клопотанням сторони, прокурора, який бере участь у судовому 
процесі, або за своєю ініціативою у випадках:

а) призначення господарським судом судової експертизи;
б) надсилання господарським судом матеріалів до інших ор

ганів;
в) заміни однієї із сторін внаслідок заяви прокурора.
г) призначення судом виїзного засідання.

V. Господарський суд припиняє провадження у справі, якщо:
а) спір не підлягає вирішенню в судах України;
б) позивач не з’явився до суду;
в) підприємство чи організацію, які є сторонами, перевіряє по

даткова інспекція;
г) сторони уклали мирову угоду і вона затверджена госпо

дарським судом.
Література [1; 2; 11–13; 64–67; 69; 74–76;  

79; 81–83; 86; 88, 99–103;  
110; 117–120]

Тема 7. Перегляд судових рішень в апеляційному порядку
1. Право апеляційного оскарження. Строк подання апеляційної скар

ги або внесення апеляційного подання.
2. Форма і зміст апеляційної скарги (подання).
3. Відзив на апеляційну скаргу (подання).
4. Повернення апеляційної скарги (подання).
5. Прийняття апеляційної скарги (подання).
6. Підстави для скасування або зміни рішення.
7. Постанова апеляційної інстанції.

Теми рефератів
• Апеляційні скарги на ухвали місцевого господарського суду.
• Межі перегляду справи в апеляційній інстанції.
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Підготувати:
• проект апеляційного подання прокурора на рішення місцевого 

господарського суду;
• проект постанови апеляційного господарського суду про скасу

вання рішення.

Питання для самоконтролю та співбесіди
• Хто має право відмовитися від апеляційної скарги (подання) і на 

якій стадії провадження?
• В яких випадках приймаються додаткові докази апеляційним су

дом?
• Назвіть підстави скасування рішення місцевого господарського 

суду.
• В який строк постанова апеляційної інстанції надсилається сторо

нам?
• В якому порядку розглядаються апеляційні скарги на ухвали міс

цевого господарського суду?

Практичні завдання
1. Апеляційний господарський суд повернув позивачу апеляційну 

скаргу про перегляд рішення у справі про розірвання договору орен
ди на тій підставі, що до апеляційної скарги не були додані докумен
ти, що підтверджують сплату державного мита.

Чи законні дії суду?
Чи може позивач оскаржити ухвалу про повернення апеляційної 

скарги і до якого суду?

2. 14 липня 2005 р. банк звернувся до місцевого господарського 
суду з позовом про стягнення з ВАТ 65000 грн заборгованості за кре
дитним договором.

Господарський суд позовні вимоги задовольнив, мотивуючи своє 
рішення тим, що між позивачем і відповідачем був укладений кре
дитний договір від 10 липня 2004 р. і відповідач не виконав своїх 
зобов’язань за договором: не повернув кредит до 10 липня 2005 р.

Рішення місцевого суду за апеляційною скаргою відповідача було 
переглянуто апеляційним господарським судом, який його скасував 
і прийняв нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог відмо
вив. При цьому апеляційний суд виходив з того, що сторонами 10 лип
ня 2005 р. була підписана додаткова угода до кредитного договору від 
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10 липня 2004 р., за якою дата погашення кредиту була перенесена на 
30 вересня 2005 р. Ця угода судом першої інстанції не розглядалась і 
як доказ будьякої оцінки не отримала.

Чи має право апеляційний господарський суд дослідити нові до
кази і ґрунтуючись на них прийняти нове рішення?

Тестові завдання
I. Апеляційна скарга або подання подається:
а) особисто представником сторони чи прокурором до апеляцій

ного господарського суду;
б) надсилається до апеляційного господарського суду поштою;
в) через місцевий господарський суд, який розглянув справу;
г) через судову адміністрацію.

II. Апеляційна скарга (подання) не приймається до розгляду і по-
вертається апеляційним господарським судом, якщо:

а) апеляційна скарга (подання) підписана нерозбірливо;
б) до скарги (подання) не додано доказів надсилання її копії ін

шій стороні (сторонам);
в) до скарги не додано квитанції про оплату поштового відправ

лення;
г) скаргу (подання) подано до закінчення строку, встановленого 

для її подання.

III. Апеляційна скарга (подання) на рішення місцевого господарсько-
го суду розглядається з дня надходження справи разом з апеля-
ційною скаргою (поданням) в апеляційну інстанцію у строк:

а) протягом десяти робочих днів;
б) у місячний строк;
в) у двомісячний строк;
г) у трьохмісячний строк.

IV. Апеляційна інстанція за результатами розгляду апеляційної 
скарги (подання) має право:

а) залишити рішення місцевого господарського суду без змін, а 
скаргу (подання) без задоволення;

б) скасувати рішення повністю або частково і прийняти нове рі
шення;

в) дати рекомендації щодо перегляду рішення;
г) відіслати рішення.
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V. Підставами для скасування або зміни рішення місцевого госпо-
дарського суду є:

а) неясність обставин справи;
б) порушення строку прийняття рішення;
в) невідповідність висновків, викладених у рішенні місцевого 

господарського суду, обставинам справи;
г) порушення порядку оголошення рішення.

Література [1; 2; 61; 63; 68; 84; 88; 97;  
100–103; 110; 118]

Тема 8. Перегляд судових рішень у касаційному порядку

1. Право касаційного оскарження. Порядок і строк подання касацій
ної скарги (подання).

2. Форма і зміст касаційної скарги (подання).
3. Порядок розгляду касаційної скарги (подання). 
4. Межі перегляду справи в касаційній інстанції. Повноваження каса

ційної інстанції.
5. Підстави для скасування або зміни рішення або постанови.
6. Постанова касаційної інстанції.
7. Право та підстави касаційного оскарження постанов Вищого гос

подарського суду України.
8. Порядок подання касаційної скарги та внесення касаційного по

дання на постанову Вищого господарського суду України.

Теми рефератів

• Касаційні скарги на ухвали господарських судів.
• Повноваження Верховного Суду України при перегляді у касацій

ному порядку постанов Вищого господарського суду України. Пос
танова Верховного Суду України.

Підготувати:

• проект касаційної скарги на рішення господарського суду;
• проект постанови Вищого господарського Суду України про 

скасування постанови;
• проект постанови Верховного суду України про скасування ух

вали Вищого господарського суду України.
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Питання для самоконтролю та співбесіди
• В яких випадках сторона у справі має право повторно подати каса

ційну скаргу після її повернення судом?
• В які строки сторонам надсилається постанова касаційної інстан

ції?
• Які ухвали місцевого господарського суду можуть бути оскаржені 

у касаційному порядку?
• Які вимоги приймаються і розглядаються у касаційній інстанції?
• В які строки набирає законної сили постанова касаційної інстан

ції?
• На що не допускається посилання у касаційній скарзі (поданні)?
• Хто із учасників судового процесу має право оскаржити у касацій

ному порядку постанову Вищого господарського суду України?
• В які строки можуть бути подані касаційна скарга, касаційне по

дання Генерального прокурора України на постанову Вищого гос
подарського суду України?

• Чи є підставами для оскарження до Верховного Суду України пос
танов Вищого господарського суду:
– що стосуються прав і обов’язків осіб, які не були залучені до 

участі у справі;
– що суперечать Конституції України?

• Верховний Суд України за результатами розгляду касаційної скар
ги скасував постанову Вищого господарського суду України і прий
няв нове рішення. Чи законні дії Верховного Суду України?

Практичні завдання

1. Спільне підприємство в Україні звернулося до суду з позовом 
до ТОВ про стягнення 3803 грн основного боргу та 2712 грн пені за 
прострочення оплати послуг згідно із договором від 20 травня 2004 р., 
разом 6515 грн.

Відповідач відзив на позов не подав, у засідання господарського 
суду не з’явився, не виконав вимог суду, викладених в ухвалі про по
рушення провадження у справі.

Відповідно до ст. 75 ГПК справа розглядається за наявними в ній 
матеріалами.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представ
ника позивача, суд встановив, що у 2004 р. сторони уклали договір 
на обслуговування мобільного телефону і абоненту було надано осо
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бистий рахунок. Відповідач повинен був оплачувати надані послуги в 
15денний строк з моменту друку рахунків. Однак рахунки відповіда
чем не були оплачені і заборгованість з наданого позивачем і не запе
речуваного відповідачем розрахунку позову становить 3803 грн.

Суд задовольнив позов, стягнувши з ТОВ на користь спільного 
підприємства 3803 грн основного боргу, 2712 грн пені та 65 грн 15 коп. 
витрат по сплаті державного мита.

Після набрання рішенням законної сили відповідач подав каса
ційну скаргу на це рішення до Вищого господарського суду України, 
зазначивши, що він не був належним чином повідомлений про час і 
місце засідання суду, оскільки не отримав повістку; у судовому за
сіданні не досліджувалися рахунки, які він повинен був оплачувати 
за надані послуги, а розрахунок позову позивачем не відповідає за
гальній сумі рахунків. Касаційна скарга була підписана особою без 
зазначення її посадового становища.

Вищий господарський суд повернув касаційну скаргу відповідачу 
і виніс про це постанову.

Чи відповідають вимогам закону дії суду першої інстанції, ТОВ, 
Вищого господарського суду України?

Чи підлягає касаційна скарга задоволенню?

2. Рішенням місцевого господарського суду 18 червня 2003 р. були 
задоволені позовні вимоги ЗАТ до ВАТ про стягнення 48000 грн.

Ухвалою цього ж господарського суду від 18 грудня 2004 р. було 
змінено спосіб виконання зазначеного рішення шляхом звернення 
стягнення на майно ВАТ в межах суми задоволеного позову.

Не погоджуючись з ухвалою господарського суду, ВАТ 27 груд
ня 2004 р. подало касаційну скаргу до місцевого господарського суду. 
Останній відмовив у прийнятті касаційної скарги на тій підставі, що 
ухвала суду про зміну способу виконання рішення не підлягає оскар
женню.

Чи підлягає оскарженню зазначена ухвала?
Чи законні дії господарського суду?

3. Розглянувши позов ВАТ до приватного підприємства (ПП) про 
примусове виконання зобов’язання за договором застави, місцевий 
господарський суд зобов’язав підприємство передати у заставу виз
начене договором майно. Договір застави був укладений з метою за
безпечення договору позики між ВАТ і ПП.
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Не погоджуючись з рішенням суду, ПП через 15 днів з дня набран
ня рішенням місцевого господарського суду законної сили подало ка
саційну скаргу. На думку ПП, виконання зобов’язання за договором 
позики не може бути забезпечено заставою, оскільки ВАТ не вчинило 
відповідних дій, які б свідчили про виникнення зобов’язання за дого
вором позики.

Суд першої інстанції не досліджував обставин про те, чи надходи
ли позичкові кошти від ВАТ на рахунок ПП.

Суд касаційної інстанції розглянув касаційну скаргу і скасував рі
шення першої інстанції і прийняв нове рішення.

Чи законні дії суду касаційної інстанції?
Чи є підстави для скасування рішення суду першої інстанції?
Які межі перегляду справи в касаційній інстанції?

4. Колегія суддів Вищого господарського суду України розгля
нула касаційну скаргу ТОВ на рішення місцевого господарського 
суду у справі ДПІ до ТОВ про стягнення в дохід бюджету доходу в 
сумі 107640 грн від здійснення діяльності без установлених законом  
підстав.

ТОВ у касаційній скарзі вказало на помилкове застосування су
дом вимог законодавства України, що рішення суду не відповідає 
нормам матеріального права, оскільки п. 22 ст. 92 Конституції Ук
раїни передбачає чотири види відповідальності — цивільноправову, 
кримінальну, адміністративну і дисциплінарну, а про податкову від
повідальність не згадується.

Місцевим господарським судом було встановлено, що ТОВ зай
малося придбанням і реалізацією металобрухту з метою отримання 
прибутку (акт перевірки ДПІ). ТОВ, зібравши металобрухт на суму 
95121 грн, реалізувало його за 114448 грн (а не за 116548 грн, як було 
зазначено в акті). Таким чином, відповідач, придбавши металобрухт, 
як юридична особа володів і розпоряджався ним, тобто здійснював 
операції з металобрухтом з порушенням установленого законом по
рядку, без отримання ліцензії.

Колегія суддів Вищого господарського суду України дійшла вис
новку про те, що рішення місцевого господарського суду прийнято з 
дотриманням норм матеріального і процесуального права і вона не 
бачить підстав для його скасування.
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Вищий господарський суд України керуючись ст. 1115, 1117, 
1119, 11111 ГПК України постановив у задоволенні касаційної 
скарги відмовити.

16 квітня 2004 р. ТОВ направило до Верховного Суду України 
касаційну скаргу на постанову колегії суддів Вищого господарського 
суду України від 19 лютого 2004 р.

Чи підлягає перегляду у касаційному порядку постанова Вищого 
господарського суду України?

5. Вищий господарський суд України за касаційною скаргою від
повідача переглянув рішення місцевого господарського суду у справі 
за позовом ТОВ до ВАТ про відшкодування моральної шкоди в сумі 
50000 грн. За наслідками розгляду касаційної скарги Вищий госпо
дарський суд України залишив рішення першої інстанції без змін, а 
скаргу без задоволення.

ВАТ оскаржило постанову Вищого господарського суду України 
до Верховного Суду України. Свою скаргу воно обґрунтувало тим, 
що раніше в аналогічній справі суд інакше застосував положення 
Цивільного кодексу України, які регулюють право на відшкодуван
ня моральної шкоди, пов’язаної з порушенням міжнародної ділової 
репутації.

Верховний Суд України залишив постанову без змін, а скаргу без 
задоволення.

Чи законні дії Верховного Суду України?
Які підстави визначені законом для скасування постанов Вищого 

господарського суду України?
Чи підлягає оскарженню постанова Верховного Суду України?

Тестові завдання
I. Касаційна скарга (подання) подається (вноситься) до Вищого 

господарського суду України:
а) тільки через місцевий господарський суд;
б) тільки через апеляційний господарський суд;
в) через місцевий чи апеляційний господарський суд, який прий

няв оскаржуване рішення чи постанову;
г) через Президію Вищого господарського суду України.

II. Касаційна скарга (подання) не приймається до розгляду і по-
вертається судом, якщо:

а) касаційна скарга (подання) підписана нерозбірливо;
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б) скаргу (подання) надіслано інакше, ніж через місцевий або 
апеляційний господарський суд, що прийняв рішення або пос
танову;

в) до скарги (подання) не додано доказів надіслання її копії про
курору;

г) до скарги не додано документів, що підтверджують оплату 
послуг експерта.

III. Касаційна скарга (подання) розглядається у двомісячний 
строк:

а) з дня подання касаційної скарги (подання);
б) з дня надходження справи разом із касаційною скаргою (по

данням) до місцевого господарського суду;
в) з дня надходження справи разом із касаційною скаргою (по

данням) до Вищого господарського суду України.
г) з дня надходження скарги (подання) до апеляційного госпо

дарського суду України.

IV. Касаційна інстанція за результатами розгляду касаційної 
скарги (подання) має право:

а) доповнити рішення першої інстанції або постанову апеляцій
ної інстанції;

б) залишити рішення першої інстанції або постанову апеляційної 
інстанції без змін, а скаргу (подання) без задоволення;

в) скасувати рішення першої інстанції або постанову апеляційної 
інстанції повністю або частково і направити справу на розгляд 
Верховного суду України;

г) скасувати рішення першої інстанції або постанову апеляційної 
інстанції і передати справу на новий розгляд до апеляційного 
суду.

V. Порушення норм процесуального права є в будь-якому разі під-
ставою для скасування рішення місцевого або постанови апеля-
ційного господарського суду, якщо:

а) справу розглянуто судом у неповному складі колегії суддів;
б) справу розглянуто судом за відсутності будьякої із сторін, не 

повідомленої належним чином про час і місце засідання суду;
в) господарський суд прийняв рішення або постанову, що сто

сується прав і обов’язків третіх осіб, які були залучені до участі 
у справі.

г) рішення або постанова підписані тими суддями, що зазначені в 
рішенні або постанові.
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VI. Верховний Суд України переглядає у касаційному порядку пос-
танови чи ухвали Вищого господарського суду України у випад-
ках, коли вони оскаржені:

а) з мотивів застосування Вищим господарським судом України 
закону чи іншого нормативноправового акта, що суперечить 
нормам моралі;

б) у разі їх невідповідності рішенням Верховного Суду;
в) у зв’язку з виявленням різного застосування Вищим госпо

дарським судом України одного й того ж положення закону чи 
іншого нормативноправового акта в аналогічних справах;

г) з мотивів невідповідності постанов чи ухвал міжнародним до
говорам. 

VII. Верховний Суд України за результатами розгляду касаційної 
скарги, касаційного подання Генерального прокурора України на 
постанову чи ухвалу Вищого господарського суду України має 
право:

а) залишити постанову чи ухвалу без змін, а скаргу (подання) без 
задоволення;

б) доповнити постанову чи ухвалу; 
в) відмінити постанову чи ухвалу.
г) скасувати постанову і передати справу на новий розгляд до 

апеляційної інстанції. 
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