
Тема 7. Порядок розгляду господарських спорів у суді першої інстанції 

Семінарське заняття 4 

Тема. Судовий розгляд господарської справи та його ускладнення 

 

План 

1. Завдання і зміст підготовки справи. 

2. Розгляд справи по суті і його значення. 

3. Зупинення провадження у справі. 

4. Закриття провадження у справі. 

5. Ускладнення, що виникають під час розгляду справи. 
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Реферати 

1. Дії учасників процесу з підготовки справи до судового розгляду. 

2. Правові наслідки порушення справи в суді. Особливості відмови позивача 

від позову. 

3. Особливості визнання позову відповідачем. 

4. Особливості мирової угоди сторін у господарському процесі. 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Під час підготовки до семінарського заняття необхідно опрацювати Розділ III  

Глави 3-6 ГПК України, які визначають процесуальний порядок проведення 

підготовчого засідання при розгляді господарських спорів, а також врегулювання 
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спору за участю судді. Глава 5 визначає підстави та умови укладення мирової угоди 

між сторонами.  

Розгляд справ у місцевих господарських судах, згідно ст.198 ГПК України, 

здійснюється суддею одноособово. Але справа, за клопотанням сторони або за 

ініціативою, залежно від категорії і складності, може бути розглянуто колегіально у складі 

трьох суддів. 

В процесі розгляду перевіряється обґрунтованість взаємних вимог і заперечень 

сторін; на підставі всебічного, повного та об’єктивного дослідження зібраних доказів 

встановлюються їх дійсні права та взаємовідносини, виявляються умови та причини, що 

породили спір. Відповідно до ст.181, ст. 195 ГПК України спір має бути вирішений 

господарським судом у строк не більше двох місяців від дня одержання позовної заяви. 

За клопотанням обох сторін чи клопотанням однієї сторони, погодженим з другою 

стороною, спір може бути вирішено у більш тривалий строк, ніж встановлено ст. 195 ГПК 

України. Про продовження строку вирішення справи виноситься ухвала. 

          Правосуддя в господарських відносинах здійснюється на засадах рівності всіх 

учасників судового процесу перед законом і судом, змагальності сторін і свободи надання 

ними доказів, а також у доведенні перед судом їх переконливості. Відповідно до ст. 198 

ГПК України порядок ведення засідання визначається суддею, а в разі розгляду справи 

трьома суддями – суддею, головуючим у засіданні.  

 

Запитання для активізації пізнавальної діяльності 

1. Який порядок оформлення позовної заяви? 

2. Які дії судді в разі розгляду справи за відсутності будь-якої зі сторін спору? 

3. Які дії судді, пов’язані з прийняттям та поверненням позовної заяви? 

4. Які підстави повернути позовну заяву? 

5. Назвіть строки повернення позовної заяви. 

6. Які підстави відмовити у прийнятті позовної заяви? 

7. Що розуміють під «однорідними» позовними заявами? 

8. Який порядок розгляду суддею позовної заяви? 

9. Що означає наявність на позовній заяві факсимільного підпису? 

10. Які дії вживає суддя для підготовки справи до розгляду? 
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mailto:sofia73x@gmail.com


Варіант №1.(А, Б, В, Г, Д, Е) 

1.Підготувати презентацію (реферат) на тему: «Ускладнення, що виникають під час 
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1. Підготувати презентацію (реферат) на тему: «Правові наслідки порушення 

справи в суді. Особливості відмови позивача від позову. 

 

Варіант №3. (Л, М, Н, О, П, Р, С, Т) 

1.Підготувати презентацію (реферат) на тему: «Особливості мирової угоди 

сторін у господарському процесі» 
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1. Підготувати презентацію (реферат) на тему: «Дії учасників процесу з підготовки 
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