
Тема 2. Організація договірної та претензійно-позовної роботи. 

Забезпечення трудової дисципліни. 

 

Практичне заняття 2 

Тема практичного заняття 2. Претензійно-позовна робота в споживчій кооперації 

 

           Мета: закріпити теоретичні знання студентів про форму і зміст претензії, позовної 

заяви; порядок і строки направлення і розгляду претензії та контроль за їх виконанням. 

Навчити користуватися законодавчим та  інструкційним матеріалом; формувати правове 

мислення, вміти грамотно висловлювати думки та вміло застосовувати набуті знання у 

практичній діяльності; прищепити любов до обраної професії. 

Навчальна мета: у результаті опрацювання теми студенти мають   

знати:  

- суть,  значення претензійної роботи на підприємстві; 

- суть,  значення позовної роботи на підприємстві; 

- процесуальний порядок оформлення і направлення претензії і позову;  

- вимоги до форми і змісту претензії, позовної заяви; 

- форму і зміст процесуальних документів господарського судочинства; 

- форму і зміст процесуальних документів цивільного судочинства; 

- стадії судового процесу. 
уміти:  

- визначати підстави пред’явлення претензії позов; 

- оформити заперечення на позовну заяву; 

- аналізувати судову практику з господарських і цивільних спорів; 

- складати й оформлювати процесуальні документи з питань господарського і 

цивільного судочинства; 

- працювати із законодавчими та іншими нормативними актами,спеціальною 

літературою, електронними сервісами та реєстрами; 

- реалізовувати способи і механізми захисту прав та інтересів підприємства; 

- реалізовувати норми права у професійній діяльності, правильно застосовувати 

нормативно-правові акти. 

 

Забезпечити заняття:   

1.1. Дидактичний матеріал:навчало-методична картка, інструкційні картки.  

1.2. Наочні посібники: тематична презентація у Power Point. 

1.3. Технічні засоби навчання:  комп’ютер / планшет / телефон із доступом до 

Інтернету, мультимедійний проектор, екран. 

1.4. Інструкційні матеріали: правила техніки  безпеки під час роботи з 

персональним комп’ютером.  

Запитання для актуалізації опорних знань 

1. Визначте форму і зміст претензії та порядок її направлення. 

2. Визначте і охарактеризуйте елементи позову.  

3. Які правові наслідки порушення правил підсудності в господарському судочинстві? 

4. Хто підписує позовну заяві від імені юридичної особи? 

5. Визначте зміст довіреності на представництво інтересів юридичної особи. 



6. Визначте зміст заперечення (відгук) на позовну заяву в господарській справі.  

7. Охарактеризуйте порядок розгляду справи господарським судом. 

8. Який процесуальний порядок оскарження рішення у цивільній справі? 

Хід практичного заняття 

1. Ознайомлення з Розділом 5 Глава 20 Господарського кодексу України, Розділами I-

IV Цивільного процесуального кодексу України., Розділ II- III Господарського 

процесуального кодексу України. 

2. Розв’язання ситуаційних завдань щодо застосування норм господарського 

процесуального права, цивільного процесуального прав. 

3. Підбиття підсумків заняття.   

 

Методичні рекомендації 

  Для вирішення ситуаційних завдань необхідно ознайомитись з нормами 

Цивільного процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу 

України.  

Досудове врегулювання господарських спорів являє собою систему заходів, що 

здійснюються організаціями, іншими суб єктами господарювання, майнові права яких 

порушено, з метою безпосереднього вирішення конфлікту (спору) до звернення у 

господарський суд. Сторони застосовують заходи досудового врегулювання 

господарських спорів за домовленістю між собою (ст. 5 Господарського процесуального 

кодексу України). 

Відповідно до ст. 16 ЦПК України сторони вживають заходів для досудового 

врегулювання спору за домовленістю між собою або у випадках, коли такі заходи є 

обов’язковими згідно із законом. Особи, які порушили права і законні інтереси інших 

осіб, зобов’язані поновити їх, не чекаючи пред’явлення претензії чи позову. 

Стадії господарського процесу:  

- подання позову для порушення провадження справи (перша стадія господарського 

процесу) 

- підготовка матеріалів до розгляду в засіданні господарського суду (друга стадія 

господарського процесу) 

- порядок розгляду справи в засіданні господарського суду (третя стадія господарського 

процесу) 

- перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядку. Перегляд рішення, 

ухвали, постанови господарського суду за нововиявленими обставинами (четверта стадія 

господарського процесу) 

- виконання судових рішень господарських судів (п'ята стадія господарського процесу) 

- поворот виконання рішення, ухвали, постанови господарського суду; 

- оскарження дій органів Державної виконавчої служби 

 

Вирішення ситуаційних завдань 

Ситуаційне завдання 1. 

Приватне підприємство «Будівельник» м. Київ (позивач) звернулось до господарського 

суду Київської області з позовом від 24.06.2021 до відповідача - комунального 

підприємства «Житлобудсервіс», (с. Олександрівка, Київської області), в якому просить 

суд стягнути з відповідача заборгованість у загальному розмірі 105 тис. грн. за договором. 

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем зобов`язання за 

договором від 18.12.2018 № 12/18 в частині оплати послуг з охорони.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#n1522
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#n1522
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text


Ухвалою господарського суду Київської області від 05.07.2021 прийнято позовну заяву 

до розгляду, відкрито провадження у справі № 911/1901/21. і призначено підготовче 

засідання на 15.07.2021. Також ухвалою суду зобов`язано відповідача у подати відзив на 

позов. 

В судове засідання 15.07.2021. позивачем подано заяву про зміну позовних вимог в 

частині суми стягнення ( з 105 тис. грн. до 110,0 тис. грн.), а також заяву про участь у 

судовому засіданні в режимі відео конференції. 

  

Вам необхідно проаналізувати  ситуацію і визначити:   

1. Процесуальний строк подання відзиву на позов та правової наслідки його 

неподання. 

2. Які документи додаються до відзиву на позовну заяву? 

3.  На якій стадії процесу позивач має право змінити предмет або підстави позову? 

4. Порядок участі учасника справи в судовому засіданні в режимі відео конференції.  

5. Оформіть заяву, згідно умов ситуації. (Додаток №1.) Відсутні дані визначте 

самостійно. 

Ситуаційне завдання 2. 

Публічне акціонерне товариство «ДТЕК Добропільська ЦЗФ» звернулося до 

Господарського суду м. Києва з позовом до Акціонерного товариства «Українська 

залізниця» про стягнення вартості нестачі вантажу в розмірі 65 139,51 грн. 

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем зобов’язання 

щодо збереження перевезеного вантажу, у зв`язку з чим позивачу заподіяні збитки у 

розмірі вартості втраченого вантажу. 

Ухвалою Господарського суду від 01.02.2021 вказану позовну заяву залишено без руху 

у зв’язку з відсутністю доказів направлення позовної заяви відповідачу.  

Ухвалою господарського суду від 15.02.2021 прийнято позовну заяву до розгляду, 

відкрито провадження у справі № 9176/871/21. і зобов`язано відповідача подати відзив на 

позов до 20.02.2021. 

В судовому засіданні 22.02.2021. відповідачем пред’явлено зустрічний позов. 

Вам необхідно проаналізувати  ситуацію і визначити:   

1.Правові підстави залишення позовної заяви без руху та строк її виконання. 

2.Які правові наслідки невиконання ухвали суду про залишення позовної заяви без руху? 

3. Чи правомірна в даному випадку ухвала суду від 01.02.2021.?  

4. Чи обґрунтоване подання зустрічного позову на стадії розгляду справи? 

5. Які дії має вчинити суддя щодо поданого зустрічного позову? 

Оформіть ухвалу про залишення без руху позовної заяви, згідно умов ситуації. 

(Додаток №2.) Відсутні дані визначте самостійно 

 

       Ситуаційне завдання 3. 

Між приватним підприємством «Мегатрейд» («Орендодавець»), в особі директора 

Бабенко Н.Г., ЄДРПОУ 34765423, м. Дніпро пр. Гагаріна, 34) та ТОВ «Гарант» 

(«Орендар»), в особі директора Федорова Н.К., ЄДРПОУ 87654321, м. Новомосковськ, 

вул. Шевченко, 3 ) було укладено договір оренди нежитлового приміщення від 15.07.2020. 

№658, площею 20 кв. м., за адресою м. Дніпро, вул. Перемоги, б.3., строком на 6 місяців. 

Орендна плата в місяць становить 3000 грн. 



Відповідно до умов договору за порушення строків оплати орендної плати 

«Орендар» сплачує «Орендодавцю» пеню в розмірі 2% від суми заборгованості за кожний 

день прострочення.  

  У зв’язку з фінансовими проблемами ТОВ «Гарант», керівництвом було прийнято 

рішення про припинення  господарської діяльності підприємства з 01.09.2020р. Фактично 

01.09.2020. ТОВ «Гарант» не орендувало приміщення за вищезазначеною адресою, у 

зв’язку з початком ліквідаційної процедури підприємства і припиненням господарської 

діяльності. 

 30.01.2021. ПП «Мегатрейд» направило на адресу ТОВ «Гарант» претензію щодо 

наявності заборгованості за оренду нежитлового приміщення згідно договору від 

15.04.2020. №658 в сумі 3500 грн.  

 Вам необхідно проаналізувати  ситуацію і визначити:   

1. Порядок дострокового розірвання договору оренди. Чи дотримано сторонами цей 

порядок, згідно умов ситуації?  

2. Чи дотримано ПП «Мегатред» правових підстав пред’явлення претензії? 

3. Строки розгляду претензії. 

4. Які правові наслідки невиконання стороною вимог  претензії?  

5. Оформіть претензію згідно умов ситуації. (Додаток №3.) Відсутні дані визначте 

самостійно) 

 

Зміст практичної роботи 

 

Після виконання практичного завдання студенти повинні: 

знати поняття позову, елементи позову, види позовів у господарському 

судочинстві, вимоги до форми і змісту позовної заяви, порядок подання позову, 

наслідки порушення вимог щодо форми і змісту позову та порядку його подання; 

уміти складати позовну заяву і відзив на позовну заяву, визначати перелік 

додатків до позовної заяви і до відзиву. 

 

 

 чаток  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



. 1-3, 5  2року ______ підписДодаток №1 

      Господарський суд Кіровоградської області                

м. Кропивницький, вул. В'ячеслава Чорновола, 

29/32, 25022 

Суддя:  _____________________________ 

Справа:_____________________________ 

                                                                                   Позивач: ___________________________ 

                                                                                                                    (П.І.Б.) 

                  поштова адреса: ________________________________________________________ 

(контактний телефон, e-mail) 

Відповідач: ________________________________________ 

(П.І.Б. представника) 

                     _________________________________________ 

                        (№ та дата доручення при наявності) 

                     _________________________________________ 

(контактний телефон, e-mail) 

ЗАЯВА 

про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції 

поза межами приміщення суду 

 

Прошу надати  мені  можливість  участі  у  судовому  засіданні  по справі № 

__________________ призначеному на _____________  в режимі відеоконференції поза 

межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів.  

З вимогами Порядку роботи з технічними засобами відеоконференцзв’язку та 

відеозапису ходу і результатів процесуальних дій, проведених у режимі відеоконференції 

під час судового засідання в адміністративному, цивільному та господарському процесах 

ознайомлений. 

Я зареєстрований: з використанням електронного підпису; 

                                         без використання електронного підпису. 

(вибрати необхідне) 

Я прошу використати систему відеоконференцз’язку ___________________ 

 

____________                                                                    ______________ 

(дата)                                                                                       (підпис) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток №2 

 

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА  

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua 

УХВАЛА 

16.01.2020                                                                                      Справа № 910/16685/19 

Суддя господарського суду міста Києва Пінчук В.І., розглянувши матеріали позовної 

заяви 

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Азов Скан Транс" 

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Кові Груп" 

про стягнення 203570,80 грн. 

В С Т А Н О В И В : 

Позивач - Товариство з обмеженою відповідальністю "Азов Скан Транс" звернувся до 

господарського суду з позовом до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю 

"Кові Груп" про стягнення 203570,80 грн. 

Ухвалою господарського суду м. Києва від 02.12.2019 р. позовна заява була залишена 

без руху на підставі ч. 1 ст. 174 ГПК України у зв`язку із відсутністю у матеріалах 

позовної заяви доказів сплати судового збору, а також доказів направлення відповідачу 

копії позовної заяви з доданими до неї документами. 

Позивачу повинен був усунути недоліки протягом 5 днів з моменту отримання ухвали 

про залишення позовної заяви без руху. 

Відповідно до ч. 4 ст. 174 ГПК України, якщо позивач не усунув недоліки позовної 

заяви у строк, встановлений судом, заява вважається неподаною і повертається особі, що 

звернулася із позовною заявою. 

Разом з тим, позивач вимоги ухвали суду від 12.02.2019 р. не виконав, вказані 

недоліки у встановлений строк не усунув, а тому суд вважає за необхідне повернути 

позовну заяву без розгляду. 

За таких обставин вказана позовна заява підлягає поверненню на підставі ч. 4 ст. 174 ГПК 

України. 

Керуючись ст. 162, ч. 4 ст. 174, ст. ст. 232-235 ГПК України, суд, - 

У Х В А Л И В : 

Позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Азов Скан Транс" 

повернути без розгляду. 

Звернути увагу позивача, що згідно ч. 8 ст. 174 ГПК України повернення позовної 

заяви не перешкоджає повторному зверненню з нею до господарського суду в загальному 

порядку після усунення недоліків. 

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та може бути оскаржена 

відповідно до вимог ст. ст. 256-258 ГПК України. 

 

Суддя В.І.Пінчук 

 

 



Додаток 3 

ПРЕТЕНЗІЯ N ___ 

«____»_______20___р.     м.___________________________ 

Про ___________________________ 

 

 Сума  претензії складає ______ грн.____ коп. 

 

"___" ____________ 20__ р. між _______________ та _________________ був укладений Договір N 

___ оренди нежитлового приміщення , згідно з п. ___ якого 

___________________________________________ (вказати заявника претензії) передав вам 

___________________________________ ( частину приміщення площею _____ кв.м.), розташоване 

за адресою: ____________________________________________________________, для здійснення 

господарської  діяльності. 

У відповідності до п. ___ Договору Ви повинні були сплатити орендну плату у розмірі 

________грн. ___коп.  та інші витрати, пов'язані з утриманням ___________ до "___" 

____________ 20__ р. Порушивши умови п.______Договору ________________ (найменування 

одержувача претензії) не спатили в повному обсязі орендну плату за період користування 

орендованим приміщенням в сумі_____грн. ___ коп. 

Згідно з п. ___ Договору за несвоєчасну сплату передбачених у п. ___ Договору платежів 

нараховується пеня у розмірі ___ % від простроченої суми за кожний день прострочення, яка 

станом на "___" ____________ 20__ р. становить _________________________ грн. 

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. ___ Цивільного кодексу України, ст. ст. ______ 

Господарського кодексу України, просимо перерахувати суму основного боргу______ грн., та 

пеню у розмірі ______ грн., що разом складає ___________ грн. на наш поточний рахунок 

__________________________________________________________ у ______________________. 

__________________________________________________________________________________ 

У разі невиконання заявлених у цій претензії вимог до "___" ____________ 20__ р. у повному 

обсязі ми будемо змушені звернутися до _____________________________________________ за 

примусовим задоволенням наших вимог, що призведе до збільшення вашого боргу на суму та 

відшкодування судових витрат, пов'язаних з розглядом справи в суді. 

Всі документи, які необхідні для розгляду цієї претензії, додаються. 

Додатки:_______________________ 

"___" ________________ 20__ р. 

(П.І.Б. уповноваженої особи або її представника) ____________________/підпис/ ______________  

Виконавець    

___________________________________ 

(Прізвище, телефон) 
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