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Розгляд справи по суті 
в господарському суді
(для студентів (–ок) заочної та дистанційної форм навчання)

Авторка:
Похиленко Ірина Сергіївна, кандидат юридичних наук, доцент (Київ-
ський університет права НАН України)

Навчальна дисципліна (–и), в межах якої можливе використан-
ня розробки: господарське процесуальне право.

Посилання на трансляцію судового засідання технічними 
 засобами суду, яке використовується: https://youtu.be/kd- ALrgqtJk
Онлайн- трансляція засідання у справі № 904/5233/18 за позовом 
товариства з обмеженою відповідальністю «ВОГ ТРЕЙД» (м. Луцьк) 
до товариства з обмеженою відповідальністю «МОТРОНІВСЬКИЙ 
ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (м. Вільногірськ, Дніпро-
петровська область) про стягнення заборгованості (Господарський 
суд Дніпропетровської області, 4.03.2019, 16:00).

Мета та завдання
На основіаналізувідеозаписутрансляціїсудовогозасідання

у господарськійсправіознайомитистудентів (–ок)із розглядом
справипо сутіу першійінстанції.

Основнимзавданнямзаняттяєзасвоєннята закріпленнясту-
дентами (–ками)теоретичногоматеріалущодорозглядусправи
по сутів господарськомусудіпершоїінстанції,а такожнапрацю-
ваннінавичокпрактичногозастосуваннянормгосподарського
та господарськогопроцесуальногоправа.

Очікувані результати
У результатіпереглянутогозаняттястудент (–ка)повинен (–на):

знатиосновніположеннящодорозглядусправипо сутіу порядку

УДК: 346

https://youtu.be/kd-ALrgqtJk
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загальногопозовногопровадження,з’ясуванняобставинсправи
та дослідженнядоказів,судовідебатита ухваленнярішення.Уміти
аналізуватита тлумачитичиннегосподарськета господарсько-
процесуальнезаконодавство;застосовуватинормизаконодавства
в процесівирішенняпрактичнихситуацій.

Загальна тривалість:37хв.

План проведення
Етап Тривалість Зміст

Вступна 
частина

від 00 хв 00 с 
до 2 хв 31 с

Вступна частина, де озвучується тема 
заняття «Розгляд справи по суті в гос-
подарському суді», нагадуються форми 
господарського судочинства. Звертається 
увага на те, що розгляду справи по суті 
передує відкриття провадження у справі 
та підготовче провадження. За результата-
ми підготовчого засідання суд постановляє 
ухвалу про закриття підготовчого прова-
дження та призначення справи до судового 
розгляду по суті.

Відкриття 
судового 
засідання

від 2 хв 32 с 
до 3 хв 54 с

Головуючий відкриває судове засідання 
та оголошує, яка справа розглядатиметься. 
Секретар судового засідання доповідає 
суду, хто з учасників судового процесу 
з’явився в судове засідання, хто з учасників 
судового процесу братиме участь у судо-
вому засіданні в режимі відео- конференції. 
З оголошення головуючим судового засі-
дання відкритим розпочинається розгляд 
справи по суті. Головуючий встановлює 
особи тих, хто бере участь у судовому 
засіданні, а також перевіряє повноваження 
представників.

Реко-
мендації 
виклада-
ча (–ки)

від 3 хв 55 с 
до 4 хв 09 с

Рекомендується згадати положення 
статей 169 та 170 ГПК щодо загальних 
вимог до форми та змісту письмової заяви, 
клопотання, заперечення.
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Етап Тривалість Зміст

Клопо-
тання 
по справі

від 4 хв 10 с 
до 11 хв 31 с

Розглядаються клопотання відповідача 
по справі.

Реко-
мендації 
виклада-
ча (–ки)

від 11 хв 32 с 
до 11 хв 44 с

Рекомендується згадати положення ст. 48 
ГПК про заміну неналежного відповідача, 
розмірковувати, над цією ситуацією.

Вступне 
слово 
учасників 
справи

від 11 хв 45 с 
до 19 хв 07 с

Суд заслуховує вступне слово позивача 
та відповідача. У вступному слові учасники 
справи в усній формі стисло викладають 
зміст та підстави своїх вимог і заперечень 
щодо предмета позову, дають необхідні 
пояснення щодо них.

Реко-
мендації 
викладача 
(–ки)

від 19 хв 08 с 
до 19 хв 15 с

Що ви можете згадати про положення 
ст. 180 ГПК «Пред’явлення зустрічного 
позову»?

З’ясування 
обставин 
справи

від 19 хв 16 с 
до 20 хв 29 с

Пояснення відповідача по зустрічному 
позову.

від 20 хв 30 с 
до 22 хв 26 с

Заперечення позивача у справі.

Дослі-
дження 
доказів

від 22 хв 27 с  
до 29 хв 03 с

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

Реко-
мендації 
викладача 
(–ки) 

від 29 хв 04 с 
до 19 хв 17 с

Якою статтею ГПК передбачаються 
положення щодо перерви в судовому 
засіданні? Яка різниця між відкладенням 
розгляду справи та перервою?

Дослі-
дження 
доказів

від 19 хв 18 с 
до 31 хв 39 с

Продовження дослідження доказів у справі.
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Етап Тривалість Зміст

Реко-
мендації 
викладача 
(–ки) 

від 31 хв 40 с 
до 31 хв 51 с

Проаналізуйте положення ст. 210 ГПК 
«Дослідження доказів». Також згадайте 
положення гл. 5 ГПК «Докази та доказуван-
ня», що ви пам’ятаєте із цієї темі?

Судові 
дебати

від 31 хв 52 
с до 32 хв 
45 с

У судових дебатах виступають із промовами 
учасники справи.

Вихід 
суду для 
ухвалення 
рішення

від 32 хв 46 
с до 35 хв 
50 с

Оголошення вступної та резолютивної 
частини рішення.

Реко-
мендації 
викладача 
(–ки)

від 35 хв 51 
с до 36 хв 
10 с

Рекомендується ознайомитись 
із положеннями гл. 9 ГПК «Судові рішення», 
прочитати повний текст рішення  
http://reyestr.court.gov.ua/Review/80415597 
та знайти там вступну, описову, 
мотивувальну та резолютивну частини.

Підсумки від 36 хв 11 
с до 36 хв 
20 с

Завершення перегляду відео.

Додаткова інформація
Переглянутивідеозаписрозробкиможназа посиланням:

https://youtu.be/SusqaeNp7KY

http://reyestr.court.gov.ua/Review/80415597
https://youtu.be/SusqaeNp7KY
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