
Лекція 7 

з дисципліни Судочинство в господарських судах   

Спеціальність: 081 Право 

Тема лекції 7. Порядок розгляду господарських спорів у суді першої інстанції 

План 

1. Строки розгляду господарських справ і порядок ведення судового засідання. Судове засідання в 

режимі відео конференції. 

2. Ускладнення в ході судового розгляду: відкладення розгляду справи, перерва в засіданні та 

зупинення провадження у справі та його поновлення. 

3. Порядок з’ясування обставин справи і дослідження доказів. 

 

Самостійна робота: 

1. Насідки неявки в судове засідання учасника справи.  

2.Відмова позивача від позову, визнання позову відповідачем, мирова угода сторін. 

3. Судові дебати. Вихід суду для ухвалення рішення. 

4. Підстави і порядок закриття провадження у справі.  

5. Підстави і порядок залишення позову без розгляду. 

6. Фіксування господарського процесу.   
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1. Строки розгляду господарських справ і порядок ведення судового засідання. Судове 

засідання в режимі відео конференції 

 

Під процесуальним строком розуміють строк, в межах якого вчиняються певні 

процесуальні дії.  

Процесуальні строки в ГПК  розділено на два види, ті що встановлені: 1) законом; та 2) 

судом. Процесуальним законодавчим впровадженно поняття «розумності» процесуального строку, 

яким повинен керуватися суд при встановленні строку для вчинення процесуальних дій.  

Розумним є строк, якщо він передбачає час, достатній, з урахуванням обставин справи, для 

вчинення процесуальної дії, та відповідає завданню господарського судочинства. 

Під порядком ведення судового засідання слід розуміти певну послідовність процедури 

розгляду справи, вирішення судом процесуальних питань, учинення процесуальних дій, 

дослідження доказів. Якщо розгляд справи здійснюється суддею одноособово, суддя самостійно 

визначає порядок ведення судового засідання. 

Відповідно до статті 12 ГПК України, судовий захист порушених, невизнаних або 

оспорюваних прав і законних інтересів здійснюється у таких формах: наказного провадження; 

позовного провадження (загального або спрощеного). 

Наказне провадження призначене для 

розгляду справ за заявами про стягнення 

грошових сум незначного розміру, щодо яких 

відсутній спір або про його наявність 

заявнику невідомо. 

Суд розглядає заяву про видачу судового 

наказу протягом 5 днів з дня її надходження. За 

результатами розгляду заяви про видачу судового 

наказу суд видає судовий наказ або постановляє 

ухвалу про відмову у видачі судового наказу. 

Спрощене позовне провадження призначене 

для розгляду малозначних справ, справ 

незначної складності та інших справ, для яких 

пріоритетним є швидке вирішення справи 

(частина третя статті 12, стаття 247 ГПК 

України). 

Суд розглядає справу протягом розумного строку, 

але не більше шістдесяти днів з дня відкриття 

провадження у справі (стаття 248 ГПК України). 

Загальне позовне провадження призначене 

для розгляду справ, які через складність або 

інші обставини недоцільно розглядати у 

спрощеному позовному провадженні. 

Загальне позовне провадження передбачає етап 

підготовчого провадження (має бути 

проведене протягом 60 днів з дня відкриття 

провадження у справі з можливістю продовження 

у виняткових випадках не більше ніж на 30 днів) 

та розгляд справи по суті (протягом 30 днів з дня 

початку розгляду справи по суті). 

. 

Відповідно до ст. 197 ГПК України визначено порядок проведення судового засідання в 

режимі відео конференції. Учасники справи мають право брати участь у судовому засіданні в 

режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за умови наявності у суді відповідної 

технічної можливості, про яку суд зазначає в ухвалі про відкриття провадження у справі, крім 

випадків, коли явка цього учасника справи в судове засідання визнана судом обов'язковою. 

Суд може постановити ухвалу про участь учасника справи у судовому засіданні в режимі 

відеоконференції у приміщенні суду, визначеному судом. Відеоконференція, у якій беруть 
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участь учасники справи, фіксується судом, який розглядає справу, за допомогою технічних засобів 

відео- та звукозапису. Відео- та звукозапис відеоконференції зберігається в матеріалах справи. 

Відповідно до ст.200 ГПК визначено порядок проведення судового засідання.  

Відповідно до ст.204 ГПК головуючий оголошує склад суду, а також 

прізвища перекладача, спеціаліста, секретаря судового засідання. За клопотанням учасника 

справи головуючий роз'яснює йому права та обов'язки, крім випадків, коли учасника справи 

представляє адвокат. Свідки видаляються із зали судового засідання у відведені для цього 

приміщення без можливості ознайомлення з ходом судового засідання. Судовий 

розпорядник вживає заходів щодо того, щоб свідки, які допитані судом, не спілкувалися з тими, 

яких суд ще не допитав. 

Відповідно до ст. 209 ГПК визначно порядок з'ясування обставин справи та дослідження 

доказів. Суд під час розгляду справи повинен безпосередньо дослідити докази у справі: 

ознайомитися з письмовими та електронними доказами, висновками експертів, поясненнями 

учасників справи, викладеними в заявах по суті справи, показаннями свідків, оглянути речові 

докази. 

Відповідно до ст. 211 ГПК визначено порядок допиту свідків. Допит свідка здійснюється 

тільки за ухвалою суду у випадках, встановлених цим Кодексом. Кожний свідок допитується 

окремо. 

2. Ускладнення в ході судового розгляду: відкладення розгляду справи, перерва в засіданні 

та зупинення провадження у справі та його поновлення 

 Відповідно до ст.ст. 227 – 231 ГПК визначено порядок і підстави щодо ускладнень  у 

випадках. 

Відкладення розгляду справи полягає в перенесенні засідання на інший строк із тим, щоб 

забезпечити необхідні умови розв язання спору. По своїй суті це організаційні заходи суду щодо 

забезпечення принципу всебічного, повного та об єктивного розгляду позовних вимог. Нерідко це 

пов язано з недоліками в підготовці справи до розгляду, які зумовлені діями сторін чи судді.  

Господарський суд відкладає в межах строків, встановлених Главою 6 Розділу 1 ГПК 

України, розгляд справи, коли за якихось обставин спір не може бути вирішено в даному 

засіданні. Такими обставинами, зокрема, є: неявка в засідання представників сторін, інших 

учасників судового процесу; неподання витребуваних доказів; залучення до участі в справі іншого 

відповідача, заміна неналежного відповідача; необхідність заміни відведеного судді, судового 

експерта. Про відкладення розгляду справи виноситься ухвала, в якій вказуються час і місце 

проведення наступного засідання. 

Суддя також має право оголосити перерву в засіданні в межах встановленого строку 

вирішення спору з наступною вказівкою про це в рішенні або ухвалі. 

Зупинення провадження у справі – це тимчасове припинення здійснення процесуальних дій 

у справі з обставин, що не залежать від суду та сторін і перешкоджають подальшому руху справи. 

Зупинення провадження у справі суттєво відрізняється від відкладення розгляду справи. 

Відповідно до ст. 227 ГПК України, господарський суд зупиняє провадження у справі в разі 

неможливості розгляду даної справи до вирішення пов’язаної з нею іншої справи, що 

розглядається іншим судом. 

Господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, 

прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадках: 

призначення господарським судом судової експертизи; надсилання господарським судом 

матеріалів до слідчих органів; заміни однієї з сторін її правонаступником внаслідок реорганізації 

підприємства, організації. 
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Господарський суд поновлює провадження у справі після усунення обставин, що зумовили 

його зупинення. (ст.230 ГПК). 

 

3. Порядок з’ясування обставин справи і дослідження доказів. 

Процесуальний порядок з’ясування обставин справи визначено ст.ст. 208-217 ГПК України.  

Дока́зування — розумова і практична діяльність компетентних учасників процесуальних 

відносин, що полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що 

мають значення для правильного вирішення справи. 

Метою доказування є встановлення істини у конкретній справі і вирішення спору між 

сторонами. 

Доказування включає в себе дві невід'ємних складових. З однієї сторони, це діяльність суду та 

інших уповноважених осіб, врегульована процесуальним законодавством (процесуальна форма), з 

іншої — пізнавальна (розумова), що відповідає законам логіки. 

Елементи доказування: 

Збирання доказів — процес, що складається з таких стадій: а) виявлення доказів — їх 

відшукування; б) фіксація (закріплення) доказів: зберігання фактичних даних у встановленому 

законом порядку; в) вилучення доказів: дії, що забезпечують можливість використання доказів, 

приєднання їх до справи, а також їх дослідження; г) зберігання доказів, що полягає у вжитті 

заходів щодо збереження самих доказів. Збирання доказів є першим етапом роботи з доказами[5]. 

Дослідження доказів — це безпосереднє сприйняття і вивчення в судовому засіданні 

інформації про фактичні дані, надані суб'єктами доказування, за допомогою передбачених в законі 

засобів доказування на підставі принципів усності та безпосередності. Дослідження доказів 

повинне бути всебічним, повним, об'єктивним та безпосереднім. 

Оцінка доказів — визначення вірогідності та сили доказів. Оцінку доказів проводить 

широке коло учасників процесу, проте лише оцінка доказів з боку суду носить владний характер, 

оскільки судові рішення, у яких відбивається ця оцінка, є обов'язковими. 

Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, 

повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Результати 

оцінки доказів суд відображає в рішенні, в якому наводяться мотиви їх прийняття чи відмови у 

прийнятті».  

Не всі факти, що мають значення для вирішення господарської справи, потребують 

судового доказування. Так, згідно зі ст. 75 ГПК України не потребують доказування: визнані 

учасниками справи обставини; загальновідомі факти; преюдиційні факти. Відповідно до положень 

ч. 4 ст. 75 ГПК України обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або 

адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються під час розгляду іншої справи, 

у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше 

не встановлено законом. Ч. 6 ст. 75 ГПК України закріплює й інші факти, що встановлені в 

судових рішеннях і мають преюдиційне значення для господарського суду.  

Водночас для того, щоб обставини мали преюдиційний характер, вони мають бути 

безпосередньо досліджені та встановлені судом та відображені в мотивувальній частині судового 

акта.  

Стаття 77 ГПК України визначає критерії допустимості доказів. Так, обставини, які 

відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть 

підтверджуватися іншими засобами доказування. Докази, одержані з порушенням закону, судом 

не приймаються. Згідно з положеннями ГПК України, а саме абз. 2 ч. 5 ст. 91 ГПК України, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F#cite_note-5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F


учасник справи підтверджує відповідність копії письмового доказу оригіналу, який знаходиться у 

нього, своїм підписом із зазначенням дати такого засвідчення.  

Так, допустимість доказів означає, що у випадках, передбачених нормами матеріального 

права, певні обставини повинні або не можуть підтверджуватися певними засобами доказування.  

Стаття 81 ГПК України регламентує порядок витребування доказів. Учасник справи у разі 

неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів 

судом. При цьому, як випливає із практики Верховного Суду, учасник справи має обґрунтувати 

неможливість самостійної подачі доказів.  

Новим видом доказів у господарському процесі є показання свідків. Показання свідка – це 

повідомлення про відомі йому обставини, які мають значення для справи. Не є доказом показання 

свідка, який не може назвати джерела своєї обізнаності щодо певної обставини, або ті, які 

ґрунтуються на повідомленнях інших осіб (ч. 1 ст. 87 ГПК України).  

 

Завданання студентам: 

1. Опрацювати питання самостійної роботи. 

2. Опрацювати Розділ III Глави 1-8 ГПК України. 

3. Підготуватися до семінарського завдання №4.Тема «Судовий розгляд господарської справи та його 

ускладнення» 
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