
Лекція 9 

з дисципліни Судочинство в господарських судах   

Спеціальність: 081 Право 

Тема лекції  9. Особливості наказного і спрощего проваджень у господарському процесі 

План 

1. Особливості спрощеного провадження у господарському процесі. Поняття малозначної та 

незначної справи. 

2.Порядок і строки розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження. 

3.Поняття судового наказу і наказного провадження у господарському процесі.  
4. Форма і зміст заяви про видачу судового наказу 

 

Самостійна робота: 

1. Порядок розгляду господарським судом заяви про видачу судового наказу. 

2. Порядок видачі судового наказу і його зміст.  

3. Підстви для відмови у видачі судового наказу і наслідки такої відмови. 

4. Форма і зміст заяви про скасування судового наказу  господарського суду і порядок її розгляду. 

5.  Набрання судовим наказом законної сили та видача його стягувачеві 
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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) 
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доповненнями) 
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1. Особливості спрощеного провадження у господарському процесі. Поняття малозначної та 

незначної справи. 

Існування інституту спрощеного позовного провадження пов’язане з необхідністю оптимізації 

судочинства з метою розгляду деяких категорій господарських спорів без обтяжливих процедур. 

Обґрунтовано, що саме прискорений розгляд є основною особливістю спрощеного позовного 

провадження.  

Виявлено інші особливості інституту спрощеного позовного провадження, а саме:  

- особлива процесуальна форма, яка ґрунтується прискореному розгляді справи;  

- розгляд справ залежить від якості та повноти наданих позивачем документів, в тому числі 

доказів;  

- добровільність застосування зацікавленими особами; визначення передумов розгляду в 

спрощеному позовному провадженні у процесуальному законодавстві України; особливий 

порядок застосування доказів;  

- скорочення кількості процесуальних дій або системна зміна способу їх вчинення;  

- звуження процесуальних можливостей суду й учасників процесу;  

- обмеженість застосування щодо визначеного кола справ;  

- завершеність процесуального циклу в межах певної судової інстанції;  

- особливий порядок перегляду судових рішень, ухвалених за результатами розгляду справи. 

Спрощене провадження є однією з форм господарського судочинства, метою якої, відповідно 

до ст. 12 ГПК України, є швидке вирішення справи. Системний аналіз положень ст. 12 та ст. 247 

ГПК України демонструє наявність трьох категорій справ, що можуть бути розглянуті в порядку 

спрощеного провадження: малозначні справи; справи незначної складності; інші категорії справ, 

що не належать до справ, визначених в ч. 4 ст. 247 ГПК України.  

Відповідно до ч.2 ст. 12 ГПК спрощене позовне провадження призначене для розгляду 

малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке 

вирішення справи. 

Так, відповідно до ст. 248 ГПК суд розглядає справи у порядку спрощеного позовного 

провадження протягом розумного строку, але не більше шістдесяти днів з дня відкриття 

провадження у справі. 

».  

Відповідно до ч.5 ст.12 ГПК малозначними справами є: 

1) справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних 

осіб (з 1 січня 2018р. – 176 200 грн.); 

2) справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду 

лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує 

п’ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (з 1 січня 2018р. - 881 тис. грн.). 

Кодексом також визначена ще одна категорія справ, які можуть бути розглянуті в порядку 

спрощеного провадження.  

Відповідно до ч.2 ст.247 ГПК: «У порядку спрощеного позовного провадження може бути 

розглянута будь-яка інша справа, віднесена до юрисдикції господарського суду, за винятком 

справ, зазначених у частині четвертій цієї статті.» Фактично законодавець використовує 

диспозитивний принцип віднесення судом справ до категорії малозначних. 

При цьому суд при вирішенні питання щодо віднесення справи, яка може бути розглянути в 

порядку спрощеного провадження (справи незначної складності) наділений доволі широкими 

дискреційними повноваженнями. Так, відповідно до ч.3 ст.247 ГПК виділяється 8 критеріїв 



віднесення справи до малозначних. При цьому питання віднесення справи до категорії 

малозначних безпосередньо впливає на права сторін щодо оскарження прийнятих рішень.  

2. Порядок і строки розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження 

Малозначні справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб, розглядаються в порядку спрощеного провадження. Інші справи, які можуть 

бути віднесені судом до малозначних, розглядають в порядку спрощеного провадження лише за 

клопотанням позивача. Клопотання позивача про розгляд справи в порядку спрощеного позовного 

провадження подається у письмовій формі одночасно з поданням позовної заяви або може 

міститися у ній (ч.1 ст.249 ГПК). 

Питання про розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження суд вирішує в 

ухвалі про відкриття провадження у справі (ст.250 ГПК). 

Перше судове засідання у справі проводиться не пізніше тридцяти днів з дня відкриття 

провадження у справі. Підготовче засідання при розгляді справи у порядку спрощеного 

провадження не проводиться. 

Розгляд справи по суті в порядку спрощеного провадження починається з відкриття першого 

судового засідання або через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі, якщо судове 

засідання не проводиться. 

Суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення 

учасників справи за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої із сторін 

про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи 

проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін. 

Відповідно до ч. 10 ст. 270 ГПК апеляційні скарги на рішення господарського суду у 

справах з ціною позову менше ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, крім 

тих, які не підлягають розгляду в порядку спрощеного позовного провадження, розглядаються 

судом апеляційної інстанції без повідомлення учасників справи. 

3. Поняття судового наказу і наказного провадження у господарському процесі 

Наказне провадження – це інститут, що з’явився в господарському процесі після набрання 

чинності новою редакцією Господарського процесуального кодексу України 15.12.2017 р. 

Господарський процесуальний кодекс України передбачає такі вимоги для видачі судового 

наказу: відсутність спору про право; вимога про стягнення заборгованості виникає на підставі 

письмового договору; сума заборгованості не перевищує 100 розмірів прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб. 

Одним із ключових критеріїв допустимості вимог до розгляду в порядку наказного 

провадження є їх безспірність за основним зобов'язанням. Звертаємо увагу, що практика 

застосування ГПК України свідчить про те, що суди займають солідарну позицію, відповідно до 

якої штрафні санкції, інфляційні втрати та річні не можуть бути предметом наказного 

провадження (наприклад, справи № 906/1045/18, № 916/2619/18, № 922/2970/18). 

Відповідно до ч. 3 ст. 154 ГПК України судовий наказ оскарженню в апеляційному порядку 

не підлягає, проте може бути скасований в порядку, передбаченому цим розділом. 

4. Форма і зміст заяви про видачу судового наказу 

Судовий наказ є особливою формою судового рішення, що видається судом за 

результатами розгляду вимог, передбачених статтею 148 ГПК України. Із заявою про видачу 

судового наказу може звернутися особа, якій належить право вимоги. Заявником та боржником в 

наказному провадженні можуть бути юридичні особи та фізичні особи - підприємці.  

Судовий наказ підлягає виконанню за правилами, встановленими законом для виконання 

судових рішень. Відповідно до ст. 148 ГПК України судовий наказ може бути видано тільки за 

вимогами про стягнення грошової заборгованості за договором, укладеним у письмовій (в тому 
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числі електронній) формі, якщо сума вимоги не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму 

для працездатних осіб.  

Особа має право звернутися до суду з такими вимогами в наказному або спрощеному 

позовному провадженні на свій вибір. Заява про видачу судового наказу подається до суду першої 

інстанції за загальними правилами підсудності, встановленими ГПК для подання позовної заяви. 

 

Викладач_____________Л.О. Панченко 

 

Завдання студентам: 

1.Вам необхідно опрацювати ГПК України  (Розділ II «Наказне провадження», Розділ III Глава 

10 «Розгляд справ у порядку спрощеного провадження», Закон України «Про судоустрій у статус 

суддів». 

2. Підготуватися до  модульного контрою №3 (питання додаються) 

3. Опрацювати питання самостійної роботи. . 

 

Питання до модульного контролю №3 з дисципліни  

«Судочинство в господарських судах» 

для студентів ІV курсу спеціальності 081 Право 
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 

4. Насідки неявки в судове засідання учасника справи.  
5. Відмова позивача від позову, визнання позову відповідачем, мирова угода сторін. 

6. Судові дебати. Вихід суду для ухвалення рішення. 

7. Підстави і порядок закриття провадження у справі.  

8. Підстави і порядок залишення позову без розгляду. Фіксування господарського процесу.  

9. Поняття, види і зміст судових рішень (рішення, ухвала, постанова, судовий наказ). 
10. Ухвали господарського суду: поняття, види і законна сила. 

11. Набрання рішенням законної сили. Вручення судового рішення. 

12. Постанови апеляційних господарських судів, Верховного Суду та їх законна сила 

13. Вимоги до рішення господарського суду: законність, обґрунтованість, вичерпність, визначеність , 
процесуальна форма, порядок постановлення і проголошення. 

14. Додаткове рішення, ухвала господарського суду. 

15. Роз’яснення і виправлення рішення, ухвали господарського суду. 

16. Окрема ухвала господарського суду. 
17. Особливості спрощеного провадження у господарському процесі.  

18. Поняття малозначної та незначної справи. 

19. Порядок і строки розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження. 

20. Поняття судового наказу і наказного провадження у господарському процесі 

21. Форма і зміст заяви про видачу судового наказу.  

22. Порядок розгляду господарським судом заяви про видачу судового наказу. 

23. Порядок видачі судового наказу і його зміст.  

24. Підстави для відмови у видачі судового наказу і наслідки такої відмови. 
25. Форма і зміст заяви про скасування судового наказу  господарського суду і порядок її розгляду. 

26. Набрання судовим наказом законної сили та видача його стягувачеві. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


