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Контрольну роботу з навчальної дисципліни "Госпо
дарське судочинство" студенти виконують у дев 'ятому семес

трі. Кожен варіант передбачає розгорlІ}'Ту відповідь на поста
влене теоретичне питання , а також мотивоване вирішення 

практичного завдання, що rрунтується на конкретній судовій 

справІ. 

Робота виконується nисьмово за одним із заnропоно
ваних варіантів. · студенти, прізвища яких nочинаЮться з літе
ри "А" до "Д", готують варіант І; віД "Е" до "К" - · 1С від "Л" 
до "П" - ІІІ; від' "Р" до "Ф" - IV і від "Х" до "Я" - V. 

При ПіДготовці до контрольної роботи -~лід викорис-
товувати' таку літературу: · . 

· · Госnодарський' nроцесуальний кодекс України// Уряд . 

кур ' єр . - 20'01 .:::. N2 120. 
Ци,вільнеrіроцесуальнеnраво України /За ред. В.В. Ко

марова.- Х ., 1999. 
Арбітражний процес. Законодавство та практика І І 

Бюл. Законоііавства і юрид. практики України . - 1993.- N2 5. 
Комаров В . В. Разрешение хозяйственньІХ споров ар

битражньІМИ судами УкраиньІ.- Х., 1992. 
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ВАРІАНТ І 

Теоретичне питання. Підвідомчість господар
ських спорів господарським судам (поняття та види) . 

ЗавдаітЯ. Дочірнє підприємство ірландської фірми 
"Порцелак JПД" звернулося з позовом до Державного депар

таменту авіаційного транспорту У країни про спростування ві
домостей, що· завдають шкоди діловій репутації фірми і не 
відповідають дійсності . В позовній заяві позивач зазначав. що 

йому належить право представляти інтереси американської 

компанії "Рапіксан" в Україні , без будь-яких обмежень реалі

зовувати їі продукцію в У країні , а також, що ця діяльність не 

потребує жодних ліцензій, сертифікатів, додаткових гарантій 

фірми-виробника. Голова Укравіатрансу надіслав на ім 'я ге

нерального директора підприємства "Порцелак-Україна" ли

ста від 17.07.2002 р . .N!! li17-1232, у якому з метою визначен
ня можливості й доцільності акредитації цього підприємс

тва при У кравіатрансі останньому пропонувалося подати 

У кравіатрансу низку документів (установчі документи, ліцен

зії тощо). Робилося також посилання на листи фірми 

"Рапіксан", що не підтверджували повноважень підприємства 

"Порцелак-Україна" як представника згаданої фірми . 

Позивач вважає, що викладені в листі відомості щодо 

відсутності у нього повноважень здійснювати представницькі 

функції компанії "Рапіксан" в У країні та необхідності ліцен

зування, сертифікації продукції компанії завдають шкоди йо

го діловій репутації і не відповідають дійсності . 

Апеляційний господарський суд України розглянув 

матеріали справи, вислухав пояснення представників сторін і 

своїм рішенням від 29.09.2002 р. задовольнив позов, зо

бов 'язавши Укравіатранс спростувати відомості, викладені в 

листі від 17.07 .2002 р . .N2 1/17-1232, які стосуються повнова
жень дочірнього підприємства ірландської фірми "Порцелак 

JПД" представляти компанію "Рапіксан" в Україні та необ

хідності ліцензування . сертифікації чи додаткових гарантій 

фірми-виробника щодо продукції "Рапіксану", яка реалізуєть
ся позивачем в У країні . 
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Встановлювався також спосіб виконання постанови . 

Вона повинна бути розіслан~ всім підприємствам, підпоряд
кованим Укравіатрансу, яким стала відома інформація, викла
дена у згаданому лист1 . 

Вищий господарський суд (ВГС) України перевірив 
постанову апеляційного господарського суду і прийняв 

постанову про її скасування на тій підставі, що апеляційною 

інстанцією неправильно застосовано закон України : "Про . ін
формацію". оскільки наведені в листі Укравіатрансу дані не 
мають інформаційного характеру. . . , .... 

І . Дати аналіз законіюсті та обtрунrп,~~анос~і 
постанов апеляційного господарського суду та ВГС Украіни. 

2. Чи передбачений закО,ном визначений у рішенні спо
сіб йос~о вuктюння? Яким судш,-t підвідомчі спори про захист 

честі та гідності юридичних осіб? 

ВАРІАНТ 11 

Теоретичне питання. Склад учасників судово
го процесу . Поняття та правове становище сторін, їх права та 

обов'язки . 

Завдання. Прокурор залізничного району м. Києва 
звернувся у місцевий господарський суд із позовом в ін

тересах комерційного банку сприяння розвиткові підприєм

ництва "Згода" до приватного підприємства "Фаетон" і мало

го колективного багатопрофільного підприємства "Бокс" про 

стягнення ЗО тис. грн. 

Розглянувши матеріали справи і заслухавши пояснен

ня представників сторін і прокурора, суд встановив, що згідно 

з договором про надання кредиту позивач видав підприємству 

· 'Фаетон" кредит у сумі ЗО тис. грн. терміном на два місяці із 
стягненІЦІм 400 % річних за користування кредитом . Для 

забезпече~~ гарантії виконання зобов'язань боржника між 
позивачем, приватним підприємством "Фаетон" та малим ко
лективним підприємством "Бокс'.' було укладено договір по

руки, відПОВІДНО ДО умов ЯКОГО. МКП "Бокс" ЯК поручитель 
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узяло на себе зобов 'язання повернути позивачеві суму креди
ту і відсотки за користування кредитом, боржник та поручи

тель відповідають перед кредитором як солідарні боржники . 
Беручи до уваги викладене та керуючись ст . ст. 49, 82, 

84 гnк України, ст. 192 цк України, суд задовольнив позов і 
стягнув солідарію з розрахункового р~хунку підприємства 

"Фаетон" і МКП "Вокс" на користь банку "Згода" ЗО тис . грн . 

заборгованості за кредитом, 20 тис . грн . відсотків за корнету-
вання кредитом . 

.··' :r, 

Апеляційний господарський суд розглянув заяву МКП 
"Вокс" про пере~ірку рішення місцевого господарського суду. 

Заявник просив "рішення скасувати, бо поруШено вимоги ст . 2 
ГПК У країни, оскільки позов прокурора заявлено в інтересах 

комерційного банку, що діє у формі ТОВ. 

Внаслідок перевірки матеріалів справи апеляційний 

господарський суд, керуючись ст . ст . 2, 29, 80, 10З - 105 
ГПК України, рішення м~сцевого госпо~арського суду скасу-

вав, провадження у спраВ1 припинив . 

l . Дати аналіз законності та обrрунтованості рі
шёння місцевого господарського суду та постанови апеля

ційного господарського суду. 

2. Чи мав право прокурор порушувати дану справу? 

Які підстави та форми участі прокурора в господарському 
судочинстві? ,Ци може мати місце співучасть у даній справі ? 

Дати визначення співучасті в господарському судочинстві. 

В АР І АНТ ІІІ 

Теоретичне питання. Поняття позову у госпо
дарському суДоЧинстві : Порядок пред'явлення позову. 

ЗавдаіІ.Н.я. А.~Ціо~нерне ~овариство (АТ) заводу "Ак-
' ' ·~. ~. . . 

цент звернуло·ся до господарського суду з позовом про стяг-

нення з се~астопольського . підприємства "Промтовари" 
6 тис . 400 грн . Позивач зазначив, ЩО згідно з договором він 
поставив відповідачеві товар, за який останній має заплатити 

з ТИС. грн . Відповідач оплатив товар несвоєчасно, допустив 
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прострочення платежу, а тому відповідно до договору має 

сплатити пеню в розмірі 5 %за кожний день прострочення . 

На момент розгляду справи згадана пеня з урахуванНям суми 
переплати становила 5 тис . 800 Грн. Крім того, відповідач по
винен сплатити 600 грн. за надання Послуг юридичною фірмою. 

Відповідач проти позову заперечував, посилаючись на 

відсутність своєї вини в несвоєчасній оплаті одержаного 'товару. 
Вислухавши представників сторін, перевіривши мате

ріали справи, суд визначив, що позов підлягає задоволенню 

частково. При цьому судом узято до уваги такі обставини. 
За договором, укладеним між позивачем і · відповіда

чем, позивач продав товар на загальну суму З тне. 50 грн. Не 
оспорюючи суми боргу, остаточну оплату товару · відповідач -
здійснив несвоєчасно, припустився прострочення платежу і · 
за розрахунками позивача має сплатити пеню в розмірі 5 % за 
кожний день прострочення; · згадана пеня на день• перераху

вання залишку боргу становить 6 тис. · 140 грн. Разом з тим 
суд зазначив, що передбачена -договором і належна до сплати 

пеня надмірна, оскільки вона в декілька разів перевищує суму 

заборгованості на час викОНЩіНЯ грошового зобов'язання. · 

Тому з урахуванням кощqщrних обставин справи, ступеня ви
конання боржником своїх зобов'язань, а також заходів, ужи
тих ним для виконання договору, майнового стану боржника і 

відсутності прямих збитків позивача суд вважав за можливе 

зменшити передбачений договором розмір неустойки і сТяг

нути їі з відповідача в розмірі, який не перевищує 1 % про
строченого платежу, що становить 915 грн. 

Суд не задовольнив вимоги про стягнення 600 грн. за 
надання послуг юридичною фірмою, оскільки ця сума спла

чена позивачем юридичній фірмі за окремим договором і не 

може бути віднесена ні до збитків, ні до судових витрат, 

пов 'язаних із розглядом цього спору. 
Рішення суд прийняв, керуючись ст.ст. 82 - 84 ГПК 

України та ст.ст. 80, 205, 211 ЦК України. 

Чи правШІьно діяв суд? Які вимоги пред 'являються до 
рішень господарських судів? Які акти, крім судових рішень, мо

же виносити господарський суд, що розглядає справу по суті? 
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. ВАРІАНТ lV 
. #•("' 

.. Теоретичне питання . . Лоняrrя та види поста
нов господарського суду . Вимоги , які -пред 'являються зако

ном д0 рішеньгосподарських судів. • 

Завдання. Згідно з договор·ьм від 21 .10.2000 р. ТОВ 
"Вотум ЛТД'' : отримало кредит у розмірі 1 ОО ·тис . грн . у коме

рційному акціонерному банку "Гарантія", якИй зобов ' язалося 

повернути ·до 21.01.2001 р. 
У зв'язку з неnоверненням кредиту акціонерішй коме

рційний банк "Гарантія" пред 'явив '·товариству "Вотум ЛТД" 

претензію від 08.02.2001 р . на200тис. грн., з яких 100 тис . грн . 

склала заборгованість за кредитом і 1 ОО тис. грн. - відсотки за 

використання кредиту. Претензія не була задоволена. 

Акціонерний ·комерційний банк "Гарантія" на підставі 

договору від 01.04.2001 р . уступив право вимоги виконання 

зобов 'язань за Кредитним договором від 21 .10.2000 р. акціо

нерному комерційному банку "Аваль". 

· Комерційний акціонерний банк "Аваль" 15.04.2001 р . 

звернувся до господарського суду з вимогою про сплату вІД

сотків за використання кредиту в роЗмірі 189 тис . грн . 

Рішенням від 03.05.2001 р. nозовні вимоги задоволе-
НО. · 

· Товариство "Вотум ЛТД" звернуЛося З заявою до аnе
ляційного суду · про nеревірку рішення. ЗаявНИк зазначив, що 

рішення госtюдарё~кого суду є незаконним'; оскільки належ

ним позивачем у даній справі може бути тільки акціонерний 

комерційний банк "Гарантія" . Крім того, позивачем не вико
нано nретензійний nорядок урегулЮвання criopy щодо розмі
ру заявлених вимог за позовом . ПоЗивач звертався до вїдпові

дача з nретензією на суму 1 ОО тис . грн . 
Постановою апеляційного суду від 10.06.1997 р . рі

шення змінено і пdзов на суму 89 тис. грн . залишено без роз
гляду з мотивів недотримання доарбітражного врегулювання . 
Стосовно 100 тис . грн. рішення залишено без змін . При цьому 

суд керував_ся ст . ст . 8(103 - ·105 ГПК України. 
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1. Дати характеристику законностірішення і поста
нови господарських судів. 

2. Чи є підстави для процесуального правонаступни
цтва у даній справі? Який порядок доарбітражного врегулю

вання господарських спорів передбачено законодавством? 
. ~ : ' 

ВАРІАНТ V 

Теоретичне питання. Підстави та ·фdр~и пере
вірки рішень. ухвал і постанов господарських судів. ' 

Завдання. За заявою ТОВ "Кондратьевское специа
лизированное управление "Знергоремонт" (кредитор) Госпо
дарський суд Донецької області ухвалою від 11 лютого2002 р. 
відкрив провадження в справі про визнання банкрутом . ТОВ 

"Комсомольське рудоуправління" 15 квітня 2002, р. ухвалою 
цього суду за результатами підготовчого засідання на заявни

ка покладений обов'язок по розміщенню в офіційному друко

ваному органі оголошення про порушення справи щодо банк

рутства боржника. Суд визнав розмір кредиторсь~ вимог і 
установив дати складання розпорядником майна . ба..н~ута ре-. . . . . •'; '·· ... 
єстру вимог кредиторІв, . !1опереднього засщання ~У~Х 1 •. скли-

кання перших зага.пьних зqорів кредиторів. . 
· Боржник, не погодившисQ jз даною ухвалою суду, по-

дав апеляційну скаргу, де вказав, що загальна сума вимог кре

дитора складає 62 тис. грн ., але 'тов "Комсомо~ьське рудо-. ,, . .., :·· . 
управшння здшснило виплати на користь кредитора в розм1р1 

25 тис. грн . .І його борг склав 37 тис. грн. Таким чином, на 

момент розгляду справи на підготовчому засіданні суду роз

мір грошових вимог кредитора був меншИм, ніж . базовий роз
мір неплатоспроможності · боржника. Апеляційний суд Доне

цької області залишив ухвалу. без змін. Однак 23 липня цього 
року Вищий господарський суд (ВГС) України скасував зга
дані ви-ще судові акти, а справу передав у Господарський суд 

Донецької області для проведення підготовчого засідання по 
новому розгляду. Зокрема, ВГС України дійшов висновку про 

те, що кредитором не доведена неплатоспроможність борж
ника. Провадження в справі було продовжено 2 серпня 2002 р ., 
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коли ухвалою за результатами підготовчрго засідання Госпо
дарського ·суду Донецької області було )'?(Валено провести 
попереднє засІДання господарського суду . 

Підприємство ':Комсомольське рудоуправління" звер
нулося в касаційну інстанцію з проханням скасувати цю ухва
лу через відсутність ознак неплатоспроможності. Арбітраж
ний керуючий, у свою чергу, клопотав про відхилення каса

ційної скарги ТОВ "Комсомольське рудоуправління", тому 
що вона підписана керівником, відстороненим від виконання 

своїх обов'язків. КлопотаннЯ було відхилено . 

Відповідно до п. 1 ст. 5 Закону про банкруТсtво, про
вадження в справі про банкрутство регулюється не тільки За

коном про банкрутство, але і гпк України, іншими нормати
вними актами. На цій Підставі колегія суддів ВГС України 

дійшла висновку, що висновок суду першої інстанції про те, 

що ст. 40 Закону про банкрутство встановлюється вичерпний 
. . . 

перешк пІДстав для припинення провадження у справІ про 

банкрутство, є безпідставним. Так, припинення провадження 

у справі про банкрутство на підставі п . 1 ст . 80 ГПК України 
має місце в тому випадку, якщо стосовно доп. 2 ст . 8 Закону 
про банкрутство всі грошові вимоги кредитЬра цілком забез

печені заставою, а також якщо розмір вимог кредитора буде 
меншим, ніж базовий розмір неплатоспроможності боржника. 

На цій підставі ВГС У країни припинив провадження 

по справі про визнання банкрутом ТОВ "Комсомольське ру

доуправління". 

1. Дати характеристику законності судових поста
. нов господарських судів. 

2. Чи правильно суд касаційно.і' інстанції відхилив кло
потання Арбітражного керуючого? Які .підстави для припи

нення провадження по справ_і передбачені закоиом? 
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