
Лекція 5 

з дисципліни Судочинство в господарських судах   

Спеціальність: 081 Право 

Тема лекції 5. Судові витрати. Процесуальні строки у господарському процесі 

 

План 

1.Поняття і види судових витрат в господарському процесі.  

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

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

процесуальних строків.   

4.Забезпечення позову. 

 

Самостійна робота: 

1. Відстрочення сплати судового збору. Звільнення від сплати судового збору 

 2. Порядок розподілу витрат.  
3.Витрати, пов’язані з розглядом справи у господарському суді: процесуальна 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. 

4. Судові виклики і повідомлення. 

5. Заходи процесуального примусу.  

 

Література: 
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4. Господарський процес: підручник 2018 (text online+pdf) 
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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 

6. Закони України  (із змінами і доповненнями): 

«Про судоустрій у статус суддів» від 02.06.2016. №1402-VIII 

«Про  електронні довірчі послуги» від 5 жовтня 2017 року № 2155-VIII 

«Про судовий збір» від 08.07.2011. 

 

Інтернет - ресурси: 

1. Інформаційна сторінка системи судоустрою України URL: www.court.gov.ua.  

2.Офіційний веб-портал судової влади України https://mkm.zk.court.gov.ua/sud0707 

3.Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ). http://www.nau.ua 

4. Законодавство України. https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/index 

http://www.court.gov.ua/
https://mkm.zk.court.gov.ua/sud0707
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5. Единий державний реєстр судових рішень. https://reyestr.court.gov.ua/ 

6.Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України 
(ІСАС).https://icac.org.ua/ru/pro-icac/pravovyj-status/ 

 

 

1.Поняття і види судових витрат в господарському процесі.  

 

Судові витрати – це відповідні грошові кошти, які витрачаються у зв'язку з розглядом та 

вирішенням справ у порядку господарського судочинства і покладаються на сторони, третіх осіб із 

самостійними вимогами з метою їх відшкодування державі та спонукання заінтересованих осіб до 

врегулювання спорів згідно із законом без втручання суду. 

Правове регулювання визначення, порядку сплати і розміру судових витрат визначено 

Главою 8 ГПК та Законом України «Про судовий збір».  

Законодавством на осіб, в інтересах яких розглядаються й вирішуються спори в судах, 

покладено обов'язок частково відшкодовувати витрати на судочинство.  

Судові витрати - це витрати держави, що покладаються на державний бюджет України, а 

також на заінтересованих у справі осіб, з приводу та у зв'язку з розглядом і вирішенням цивільної 

справи у суді загальної юрисдикції. 

Види судових витрат:  - судовий збір;  - витрати на професійну правничу допомогу; - 

витрати, пов’язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням 

експертизи; - витрати, пов’язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх 

місцезнаходженням, забезпеченням доказів; - витрати, пов’язані з вчиненням інших 

процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду. 

До складу витрат на правничу допомогу включаються: гонорар адвоката за представництво 

в суді; інша правнича допомога, пов’язана з підготовкою справи до розгляду; допомога, пов’язана 

зі збором доказів; вартість послуг помічника адвоката; інша правнича допомога, пов’язана зі 

справою. 

Загальне правило: особа, яка надала доказ на вимогу суду, має право вимагати виплати 

грошової компенсації своїх витрат, пов’язаних з наданням такого доказу. Розмір грошової 

компенсації визначає суд на підставі поданих такою особою доказів здійснення відповідних 

витрат. Розмір витрат, пов’язаних з проведенням огляду доказів за місцем їх знаходження, 

забезпеченням доказів та вчиненням інших дій, пов’язаних з розглядом справи чи підготовкою до 

її розгляду, встановлюється судом на підставі договорів, рахунків та інших доказів. 

Граничний розмір компенсації витрат, пов’язаних з проведенням огляду доказів за їх 

місцезнаходженням та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи, встановлюється 

Кабінетом Міністрів України. Витрати, пов’язані з вчиненням інших процесуальних дій, 

необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду. 

Забезпечення судових витрат: суд може зобов’язати сторони внести на депозитний рахунок 

суду попередньо визначену суму судових витрат, пов’язаних з розглядом справи або певною 

процесуальною дією, про що постановляє ухвалу. 

Попередня оплата судових витрат: суд може зобов’язати учасника справи, який заявив 

клопотання про виклик свідка, призначення експертизи, залучення спеціаліста, перекладача, 



забезпечення, витребування або огляд доказів за їх місцезнаходженням, попередньо (авансом) 

оплатити витрати, пов’язані з відповідною процесуальною дією.  

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

 

Існують два види судових витрат. Згідно зі ст. 44 ГПК України до складу витрат входять: 

1) обов'язковий судовий збір (реєстраційний) – за дії, які здійснює господарський суд по 

розгляду, вирішенню, перегляду господарських справ, (розмір і порядок його сплати, повернення і 

звільнення від сплати встановлюються ЗУ від 08.07.2011 року "Про судовий збір"). 

2) необов'язкові (інші) судові витрати – провадяться у випадках проведення судової 

експертизи, яка призначається господарським судом, витрат, пов'язаних з оглядом та 

дослідженням речових доказів у місці їх знаходження, оплати послуг перекладача, адвоката та 

інших витрат, пов'язаних з розглядом справи. 

Платниками судового збору є громадяни України, іноземці, особи без громадянства, 

підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні) та фізичні особи 

– підприємці, які звертаються до суду. 

Судовий збір справляється у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати у 

місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява 

або скарга подається до суду, – у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому 

розмірі. 

Судовий збір сплачується за місцем розгляду справи та зараховується до спецфонду 

Держбюджету України. Кошти судового збору спрямовуються на забезпечення здійснення 

правосуддя, зміцнення матеріально-технічної бази судів, включаючи створення та забезпечення 

функціонування Єдиної судової інформаційної системи, веб-порталу суду та інші питання 

діяльності суду. 

 

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

процесуальних строків.   

 

Главою 6 ГПК визначено процесуальний  поняття, порядок обчислення процесуальних 

строків при розгляді господарських справ. 

Процесуальний строк є важливою і основною категорією стосовно господарського 

судочинства та представляє собою відрізок часу, що включає три елементи: початок, перебіг та 

закінчення. У загальному вигляді процесуальний строк — це визначений нормативним актом 

відрізок часу, що обчисляється за встановленими правилами, протягом якого уповноважені особи 

вправі вчиняти процесуальні дії, виконати обов'язок, або момент часу, в який належить учинити 

процесуальну дію. 

Відповідно до ст.113 ГПК визначено види процесуальних строків: 

- строки, в межах яких вчиняються процесуальні дії, встановлюються законом;  

- строки встановлені судом. 

  Відповідно до ст.114 ГПК суд має встановлювати розумні строки для вчинення 

процесуальних дій. Строк є розумним, якщо він передбачає час, достатній, з урахуванням 

обставин справи, для вчинення процесуальної дії, та відповідає завданню господарського 

судочинства. 

Статтею 119 ГПК визначено, що суд за заявою учасника справи поновлює пропущений 

процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, 

крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення. Встановлений 



судом процесуальний строк може бути продовжений судом за заявою учасника справи, поданою 

до закінчення цього строку, чи з ініціативи суду. Про поновлення або продовження процесуального 

строку суд постановляє ухвалу. 

4.Забезпечення позову. 

Інститут забезпечення позову – це фактично гарантія захисту прав позивача, що гарантує в 

майбутньому належне виконання судового рішення, оскільки забезпеченню підлягає матеріально-

правова вимога до відповідача, реалізація якої без вжиття заходів із забезпечення позову може 

бути неможливою.  

Предмет забезпечення позову – виключно матеріально-правова вимога (майнового чи 

немайнового характеру), що утворює предмет позову, який надалі підлягає виконанню. 

Метою вжиття заходів із забезпечення позову є уникнення вірогідного порушення в 

майбутньому прав та охоронюваних законом інтересів позивача, а також можливість реального 

виконання судового рішення та уникнення будь-яких труднощів у процесі виконання у разі 

задоволення позову. Обставини щодо необхідності вжиття відповідних заходів повинні бути 

підтверджені належними, допустимими та достатніми доказами. 

Відповідно до ст.137 ГПК визначено заходи забезпечення позову. Суд може застосувати 

кілька заходів забезпечення позову. 

Не допускається забезпечення позову шляхом зупинення рішень, актів Національного 

банку України, а також встановлення для Національного банку України, його посадових осіб 

заборони або обов’язку вчиняти певні дії. 

Не допускається забезпечення позову у справах, відповідачем у яких є неплатоспроможний 

банк або Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, шляхом: 1) накладення арешту на майно або 

грошові суми, що належать відповідачу; 2) заборони відповідачу, його посадовим особам вчиняти 

певні дії. 

Господарського процесуального кодексу України (Глава 19) регламентує поняття, порядок 

забезпечення позову при розгляді господарських справ. Також ГПК визачає інститут зустрічного 

забезпечення, покликаний гарантувати певний баланс сторін та усунути можливі негативні 

наслідки, які можуть виникнути через застосування судом заходів забезпечення.  

Способи зустрічного забезпечення визначені ч. 2 ст. 141 ГПК. Питання застосування 

зустрічного забезпечення вирішує суд в ухвалі про забезпечення позову або в ухвалі про зустрічне 

забезпечення позову. Загальна тенденція розвитку господарського процесуального законодавства 

стосовно інституту забезпечення позову спрямована на гарантування балансу інтересів як 

позивача, так і відповідача, збільшення гарантій щодо виконання судових рішень у майбутньому 

та запобігання зловживанням процесуальними правами. 

 

Завдання студентам:  

1. Опрацювати Розділ I Главу 8 «Судові витрати», Главу 10 «Забезпечення позову». 
Закони України:  (із змінами і доповненнями): 

«Про судоустрій у статус суддів» від 02.06.2016. №1402-VIII 

«Про  електронні довірчі послуги» від 5 жовтня 2017 року № 2155-VIII 

«Про судовий збір» від 08.07.2011. 
2. Опрацювати питання самостійної роботи.     
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