
Лекція 6 

з дисципліни Судочинство в господарських судах   

Спеціальність: 081 Право 

Тема лекції 6. Подання позову. Відкриття провадження у справі та підготовче провадження 

План 

1. Поняття «позову», його елементи та види.  

2. Право на позов: передумови та порядок реалізації. Пред‘явлення зустрічного позову.  

3. Поняття «електронний суд». Єдина судова інформаційно-комунікаційна система. 

4. Позовна заява: форма, зміст. Ціна позову.   

 

Самостійна робота: 

1. Об’єднання і роз’єднання позовних вимог .  

2. Порядок подання позову.  

3.Порядок прийняття позовної заяви до провадження господарського суду і відкриття 

провадження 

4. Підстави і порядок залишення позовної заяви без руху. 

5.Відзив на позовну заяву.  

6. Види і вимоги до заяви по суті справи у господарському процесі. 

7. Підстави відмови у прийнятті позовної заяви. Повернення позовної заяви 

8.Мета і порядок проведення підготовчого провадження. 

9.Порядок врегулювання спору за участю судді господарського суду. 

10. Поняття і вимоги до заяв із процесуальних птань і наслідки їх порушення 
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Допоміжна: 

1. Конституція України від 28 червня 1996 року (із змінами і доповненнями). 

2. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 №1798-XII (із змінами і 

доповненнями).  

3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 №436-IV(із змінами і доповненнями) 

4.  Кодекс України з процедур банкрутства від 18.10.2018 №2597-VIII (із змінами і 

доповненнями) 

5. Цивільний кодекс України 16.01.2003 №435-IV(із змінами і доповненнями 
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6.Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України 

(ІСАС).https://icac.org.ua/ru/pro-icac/pravovyj-status/ 
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1. Поняття «позову», його елементи та види 

Поняття позову непорушно пов’язане з поняттям позовного судочинства, у порядку якого 

здійснюється захист порушеного або оспорюваного права. 

Позовній формі захисту притаманні не тільки форма звернення до суду, але і порядок 

розгляду спору. У цьому і полягають процесуальні гарантії права на судовий захист. 

Позов виникає тільки тоді, коли позивач і відповідач передають на розгляд суду існуючий 

між ними спір про право. Матеріально-правова вимога при цьому стає позовною вимогою. Будь-

яке звернення до суду з позовом супроводжується вимогою позивача до відповідача, особі, яка 

порушила або оспорює його суб’єктивне право. 

Позов поєднує у собі дві вимоги позивача:  

1) матеріально-правову вимогу позивача до відповідача; 

2) процесуально-правову вимогу до суду про вирішення на підставі норм матеріального і 

процесуального права виниклого спору з відповідачем.  

Позов у господарському процесі є процесуальним засобом захисту порушеного права. Щоб він 

виконував цю функцію, його необхідно подати до господарського суду для розгляду в передбаченому 

законодавством порядку, оскільки господарське судочинство ці питання вирішує тільки в порядку 

позовного провадження, за винятком справ про банкрутство. 

Позов - це спрямована через суд вимога позивача до відповідача, про захист порушеного або 

оспорюваного суб'єктивного права чи охоронюваного законом інтересу, яка здійснюється у визначеній 

законом процесуальній формі1. Позов втілює в собі право заінтересованої особи на порушення справи в 

господарському суді і судову діяльність на захист порушеного або оспорюваного права чи охоронюваного 

законом інтересу суб'єктів права звернення. 

Позов складається з трьох частин (елементів): 

1. Предмет позову. Це матеріально-правова вимога позивача до відповідача, відносно якої суд 

повинен винести рішення. Така вимога повинна мати правовий характер, а також бути підвідомчою суду.  

2. Підстава позову. Це обставини, якими позивач обґрунтовує свої вимоги.  

3. Зміст позову. Це вид судового захисту, якого потребує позивач від суду. Наприклад, позивач 

може просити суд винести рішення: про стягнення з особи, яка порушила право, заподіяних збитків, а у 

випадках, передбачених законом або договором, - неустойки, штрафу, пені чи іншими засобами, 

передбаченими законодавством . 

2. Право на позов: передумови та порядок реалізації. Пред‘явлення зустрічного позову 

Юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні 

органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за 

захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, 

віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом 

заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.  

Право на судовий захист у судовому господарському процесі реалізується через право на позов. 

Перелік осіб, які мають право звертатися за захистом своїх порушених або оспорюваних прав та 

охоронюваних законом інтересів, вказано у ст.4 ГПК України. 

До господарського суду у справах, віднесених законом до його юрисдикції, мають право 

звертатися також особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.  

Відмова від права на звернення до господарського суду є недійсною (стаття 4 Господарського 

процесуального кодексу України). 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-12
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Статтею 180 ГПК України встановлено, що відповідач має право пред'явити зустрічний позов у 

строк для подання відзиву. 

Зустрічний позов - це позов, що подається відповідачем до позивача для одночасного 

розгляду з первісним позовом. Зустрічний позов характеризується самостійністю матеріально-

правової вимоги відповідача до позивача. 

3. Поняття «електронний суд». Єдина судова інформаційно-комунікаційна система 

«Електронний суд» — це офіційний державний сервіс, за допомогою якого можна подавати 

позовні заяви онлайн та мати повний доступ до електронних копій всіх матеріалів справи, 

стороною якої є користувач кабінету цього сервісу. 

Згідно з Наказом Державної Судової Адміністрації від 22 грудня 2018 року № 628, 

передбачено, що у частині функціонування підсистеми «Електронний суд» судам у ході її 

експлуатації в тестовому режимі необхідно керуватися вимогами Положення про автоматизовану 

систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 № 30 

(у редакції рішення Ради суддів України від 02.03.2018 № 17 зі змінами). 

Згідно з вимогами Положення надсилання в електронному вигляді процесуальних 

документів до суду має здійснюватися з використанням сервісу Електронний суд, розміщеному за 

посиланням: https://cabinet.court.gov.ua. 

Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система (ЄСІТС) — організаційно-технічна 

система, що забезпечує функціонування електронного судочинства в Україні після прийняття 

нових процесуальних кодексів 2017 року. 

Положення про ЄСІТС затверджується Вищою радою правосуддя за поданням Державної 

судової адміністрації України та після консультацій з Радою суддів України.  

Відповідно до статті 4 Господарського процесуального кодексу України передбачено право 

на звернення до суду, завдяки оновленим механізмам автоматизації судово-адміністративних 

процесів та переведенню більшості операцій в електронну форму. Зважаючи на вказане вище, 

ЄСІТС покликана, безумовно, спростити та прискорити розгляд судових справ. 

Учасник справи подає заяву про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції за 

межами приміщення суду не пізніше ніж за 5 днів до судового засідання. Заяву учасника в день її 

надходження до суду реєструють в автоматизованій системі документообігу суду та передають 

відповідному головуючому судді, який приймає рішення щодо можливості проведення засідання в 

режимі відеоконференції за наявності відповідної технічної можливості. Про зазначене рішення 

обов’язково повідомляють учасника справи, яким було подано заяву про участь у судовому 

засіданні в режимі відеоконференції. 

4. Позовна заява: форма, зміст. Ціна позову.   

Позовна заява подається в письмовій формі і підписується позивачем або його 

представником або іншою особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої 

особи. Вимоги до форми і змісту позовної заяви визначеност.162 ГПК України.  

До позовної заяви додаються документи, які підтверджують (стаття 164 ГПК України): 

- відправлення іншим учасникам справи копії позовної заяви і доданих до неї документів; 

- сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, які підтверджують 

підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону. 

Позивач зобов’язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, що 

підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи 

електронні докази позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів). 

У разі необхідності до позовної заяви додається клопотання про призначення експертизи, 

витребування доказів тощо. До позовної заяви, підписаної представником позивача, додається 

довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника позивача. 

https://ligazakon.net/document/view/T_179800?ed=2020_02_13&an=1414
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Ціна позову визначається відповідно до ст. 163 ГПК України. 

1) у позовах про стягнення грошових коштів - сумою, яка стягується, або сумою, оспорюваною за 

виконавчим чи іншим документом, за яким стягнення провадиться у безспірному (безакцептному) 

порядку; 

2) у позовах про визнання права власності на майно або його витребування - вартістю майна; 

3) у позовах, які складаються з кількох самостійних вимог, - загальною сумою всіх вимог. 

Якщо визначена позивачем ціна позову вочевидь не відповідає дійсній вартості спірного 

майна або на момент пред’явлення позову встановити точну його ціну неможливо, розмір 

судового збору попередньо визначає суд з наступним стягненням недоплаченого або з 

поверненням переплаченого судового збору відповідно до ціни позову, встановленої судом при 

розгляді справи. У разі збільшення розміру позовних вимог або зміни предмета позову несплачену 

суму судового збору належить сплатити до звернення в суд із відповідною заявою. 

 

Завдання студентам: 

1. Вам необхідно опрацювати рекомендовані законодавчі акти. 
2. Опрацювати питання самостійної  роботи. 

3. Підготуватися до Модульного контролю №2.  (питання додаються) 

 

 

Питання до модульного контролю № 2 з дисципліни  

«Судочинство в господарських судах» 

для студентів ІV курсу спеціальності 081 Право 

1. Поняття  «докази», іх класифікація.  

2.Суб’єкти доказування. Процесуальні форми доказування. 

3.Поняття і визначення предмету доказування. 

4. Підстави звільнення від доказування. Обов’язок доказування. 

5. Засоби доказування: письмові докази, речові докази, електронні докази, показання свідків , 

висновки експерта.  

6. Порядок подання доказів і забезпечення доказів у господарському процесі.  

7.Основні вимоги до доказів: належність, допустимість, достовірність і достатність, витребування 

доказів, дослідження і оцінка доказів.  

8. Поняття і види судових витрат в господарському процесі.   

9.Судовий збір: поняття, ставки, порядок обчислення і сплати.   

10. Поняття і види процесуальних строків, порядок ї обчислення. Правові наслідки пропуску 

процесуальних строків.   

11.Забезпечення позову. Порядок розподілу витрат 

12. Відстрочення сплати судового збору.  Звільнення від сплати судового збору 

13. Порядок розподілу витрат.  

14. Витрати, пов’язані з розглядом справи у господарському суді: професійна правнича допомога; 

витрати, пов’язані із залученням свідка, перекладача, експерта; витрати, пов’язані з витребуванням 

доказів, проведенням огляду доказів за місцем знаходження, забезпечення доказів; пов’язані із 

вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її 

розгляду. 

15. Судові виклики і повідомлення. 

16. Заходи процесуального примусу 

17. Поняття «позову», його елементи та види.  

18. Право на позов: передумови та порядок реалізації. Пред‘явлення зустрічного позову.  

19. Поняття «електронний суд». Єдина судова інформаційно-комунікаційна система. 

20. Позовна заява: форма, зміст. Ціна позову 

21. Об’єднання і роз’єднання позовних вимог.  

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#n2734


22. Порядок подання позову. Порядок прийняття позовної заяви до провадження господарського 

суду і відкриття провадження 

24. Підстави і порядок залищення позовної заяви без руху. Відзив на позовну заяву.  

25. Види і вимоги до заяви по суті справи у господарському процесі. 

26. Підстави відмови у прийнятті позовної заяви. Повернення позовної заяви 

27.Мета і порядок проведення підготовчого провадження. 

28.Порядок врегулювання спору за участю судді господарського суду. 

29. Поняття і вимоги до заяв із процесуальних питань і наслідки їх порушення 
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