
Лекція 10 

з дисципліни Судочинство в господарських судах   

Спеціальність: 081 Право 
Тема лекції 10. Перегляд судових рішень в апеляційному порядку. Перегляд судових рішень в 

касаційному порядку 

 

План 

1. Суть і поняття  апеляційного провадження у господарському процесі. Суб’єкти апеляційного 

оскарження.  

2. Підстави та порядок апеляційного оскарження. Форма і зміст апеляційної скарги.  

3. Строки апеляційного оскарження. Прийняття апеляційної скарги до провадження.  

4. Право касаційного оскарження, його суб’єкти і строки. Форма і зміст касаційної скарги.  

 

Самостійна робота: 

1.Повернення, відмова у прийнятті до провадження апеляційної скарги. 

2. Відмова від апеляційної скарги. 

3. Постанова господарського суду апеляційної інстанції, її форма і зміст. 

4. Ухвали господарського суду, що підлягають апеляційному оскарженню окремо від рішення 

місцевого господарського суду. 

5. Порядок подання апеляційної скарги на ухвали господарського суду та порядок її розгляду.  

6. Поняття, суть, значення і підстави касаційного провадження у господарському процесі.  

7. Правила прийняття касаційної скарги до провадження.  

8. Підстави та порядок повернення касаційної скарги, відмова у прийнятті до провадження 

касаційної скарги. 

9. Порядок та строк розгляду касаційної скарги. Відмова від касаційної скарги. 

10. Повноваження господарського суду касаційної інстанції. 

11.Право касаційного оскарження, його суб’єкти і строки. Форма і зміст касаційної скарги 

12. Підстави для скасування або зміни рішення чи постанови господарського суду. 

13.Постанова господарського суду касаційної інстанції, її форма і зміст. 

14.Особливості оскарження в касаційному порядку ухвал місцевого та апеляційного 

господарського суду. 
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1. Суть і поняття  апеляційного провадження у господарському процесі. Суб’єкти 

апеляційного оскарження.  

За статтею 55 Конституції України кожна особа має право на оскарження в суді рішень, дій 

чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і 

службових осіб.  

Апеляційне провадження – це комплекс процесуальних дій суду й осіб, які беруть участь у 

справі, спрямованих на перегляд ухвал і рішень, які не набрали законної сили та в яких 

допущені помилки судом першої інстанції.  

Апеляційне провадження можна охарактеризувати як встановлений нормами 

господарського процесуального права порядок перевірки справи шляхом здійснення юридичної 

оцінки та контролю за законністю та обґрунтованістю судового акта.  

Під правом апеляційного оскарження рішення господарського суду слід розуміти право на 

порушення діяльності з перевірки рішення місцевого господарського суду, яке не набрало 

законної сили.  Згідно зі ст.254  ГПК України таке право надано сторонам (учасникам судового 

процесу) у справі, прокурору, а також особам, які не брали участь у справі.  

Відповідно до ч. 3 ст. 254 ГПК України апеляційні скарги на ухвали місцевого 

господарського суду можуть подавати сторони та інші учасники судового процесу, зазначені в 

ГПК України та Кодексі України з процедур банкрутства.  

 Згідно із ст. 253 ГПК України, судом апеляційної інстанції у господарських справах є 

апеляційний господарський суд, у межах апеляційного округу якого (території, на яку 

поширюються повноваження відповідного апеляційного господарського суду) знаходиться 

місцевий господарський суд, який ухвалив судове рішення, що оскаржується, якщо інше не 

передбачено цим Кодексом. Учасники справи, особи, які не брали участі у справі, якщо суд 

вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов'язки, мають право подати апеляційну 

скаргу на рішення суду першої інстанції. 

Ухвали суду першої інстанції оскаржуються в апеляційному порядку окремо від рішення 

суду лише у випадках, передбачених статтею 255 ГПК. Оскарження ухвал суду, які не 

передбачені статтею 255 цього Кодексу, окремо від рішення суду не допускається.  

 

2.Підстави та порядок апеляційного оскарження. Форма і зміст апеляційної скарги. 

Відповідно до ст.256 ГПК апеляційна скарга на рішення суду першої інстанції  подається 

протягом двадцяти днів, а на ухвалу суду - протягом десяти днів з дня його (її) проголошення. 

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини 

рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) 

учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення. 

http://www.court.gov.ua/
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Учасник справи, якому повне рішення або ухвала суду не були вручені у день його (її) 

проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне 

оскарження. 

 Відповідно до ст. 255 ГПК України окремо від рішення суду першої інстанції можуть 

бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали суду першої інстанції. 

Апеляційна скарга подається у письмовій формі.  

3.Строки апеляційного оскарження. Прийняття апеляційної скарги до провадження 

Відповідно до ст. 256 ГПК України апеляційна скарга на рішення суду подається 

протягом двадцяти днів, а на ухвалу суду - протягом десяти днів з дня його (її) проголошення. 

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини 

рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) 

учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення. 

Для апеляційного провадження визначальними є строки апеляційного оскарження. Так, 

за ч. 1 ст. 256 ГПК України апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти 

днів, а на ухвалу суду – протягом десяти днів із дня його (її) проголошення.  

Апеляційний господарський суд, переглядаючи рішення в апеляційному порядку, 

користується правами, наданими суду першої інстанції. Апеляційне провадження передбачає 

такі етапи (стадії) розгляду судових справ, як підготовка до апеляційного розгляду справи, 

розгляд справи та вирішення справи по суті. (ст. ст. 267- 273 ГПК України) 

  Розгляд апеляційної скарги на рішення місцевого господарського суду відбувається у 

двомісячний строк з дня постановлення ухвали про прийняття апеляційної скарги до 

провадження. Апеляційна скарга на ухвалу місцевого господарського суду розглядається 

протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали про прийняття апеляційної скарги до 

провадження. 

 Неявка сторін або інших учасників справи, належним чином повідомлених про дату, час 

і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи. Якщо суд апеляційної інстанції 

визнав обов’язковою участь у судовому засіданні учасників справи, а вони не прибули, суд 

апеляційної інстанції може відкласти апеляційний розгляд справи. 

  Відповідно до ст. 275 ГПК суд апеляційної інстанції за результатами розгляду 

апеляційної скарги має право: 

1) залишити судове рішення без змін, а скаргу без задоволення; 

2) скасувати судове рішення повністю або частково і ухвалити нове рішення у відповідній 

частині або змінити рішення; 

3) визнати нечинним судове рішення суду першої інстанції повністю або частково у 

передбачених цим Кодексом випадках і закрити провадження у справі у відповідній частині; 

4) скасувати судове рішення повністю або частково і у відповідній частині закрити 

провадження у справі повністю або частково або залишити позовну заяву без розгляду 

повністю або частково; 

5) скасувати судове рішення і направити справу для розгляду до іншого суду першої інстанції 

за встановленою підсудністю; 

6) скасувати ухвалу, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направити справу 

для продовження розгляду до суду першої інстанції; 

7) у передбачених цим Кодексом випадках скасувати свою постанову (повністю або частково) і 

прийняти одне з рішень, зазначених у пунктах 1-6 частини першої цієї статті. 

 



4.Право касаційного оскарження, його суб’єкти і строки. Форма і зміст касаційної скарги.  

Судом касаційної інстанції у господарських справах є Верховний Суд (ст.286 ГПК 

України).  Коло суб’єктів, які мають право касаційного оскарження судових рішень, 

закріплено у ч. 1 ст. 287 ГПК України. Подати касаційну скаргу мають право: 

а) учасники справи (тобто сторони — позивач та відповідач, а також треті особи); 

б) особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси 

та/або обов’язки. 

Особа, яка не брала участі у справі, якщо в мотивувальній частині рішення містяться 

висновки суду про права, інтереси та/або обов’язки цієї особи, або у резолютивній частині 

рішення суд прямо вказав про права, інтереси та/або обов’язки такої особи. Що стосується 

судових рішень, що можуть бути оскаржені в касаційному порядку, то загальним є правильно, 

що не допускається касаційне оскарження судового рішення суду першої інстанції без його 

перегляду в апеляційному порядку (ч. 2 ст. 17 ГПК України). 

Відповідно до приписів ч. 1 ст. 287 ГПК України, касаційну скаргу можна подати на такі 

судові рішення після їх перегляду в апеляційному порядку: а) рішення суду першої інстанції 

(та, відповідно, постанову суду апеляційної інстанції); б) ухвали суду першої інстанції.  

 Зазначимо, що п. 3 ч. 1 ст. 287 ГПК України додатково містить вичерпний перелік ухвал 

суду апеляційної інстанції, що можуть бути оскаржені в касаційному порядку.  

Підставами касаційного оскарження є неправильне застосування судом норм 

матеріального права чи порушення норм процесуального права. 

Не підлягають касаційному оскарженню: 

1) рішення, ухвали суду першої інстанції та постанови, ухвали суду апеляційної інстанції у 

справах, рішення у яких підлягають перегляду в апеляційному порядку Верховним Судом; 

2) судові рішення у малозначних справах, крім випадків, якщо: 

а) касаційна скарга стосується питання права, яке має фундаментальне значення для 

формування єдиної правозастосовчої практики; 

б) особа, яка подає касаційну скаргу, відповідно до цього Кодексу позбавлена можливості 

спростувати обставини, встановлені оскарженим судовим рішенням, при розгляді іншої справи; 

в) справа становить значний суспільний інтерес або має виняткове значення для учасника 

справи, який подає касаційну скаргу; 

г) суд першої інстанції відніс справу до категорії малозначних помилково. 

Для касаційного оскарження рішень суду першої інстанції та постанов суду апеляційної 

інстанції встановлено додаткові процесуальні фільтри. Так, абз. 1 ч. 2 ст. 287 ГПК України 

визначено, що підставами касаційного оскарження таких судових рішень є неправильне 

застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права, 

проте в окремих виключних випадках.  

Першим є випадок, коли суд апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні 

застосував норму права без урахування висновку щодо її застосування у подібних 

правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду, крім випадків наявності постанови 

Верховного Суду про відступлення від такого висновку (п. 1 ч. 2 ст. 287 ГПК України). 

Частиною  6 ст. 13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» встановлено, що висновки 

щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду, враховуються 

іншими судами при застосуванні таких норм права. Отже, неврахування відповідних правових 

висновків Верховного Суду якраз і може бути підставою касаційного оскарження судових 

рішень. При цьому такі висновки мають бути зроблені в іншій справі (яка розглядалася раніше, 

в якій уже відбувся касаційний перегляд судових рішень) і мають охоплювати застосування тієї 



ж самої права норми, що застосована в оскаржуваних судових рішеннях, у подібних 

правовідносинах. 

Другим виключним випадком касаційного оскарження судових рішень є ситуація, коли 

скаржник вмотивовано обґрунтував необхідність відступлення від висновку щодо 

застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного 

Суду та застосованого судом апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні (п. 2 ч. 

2 ст. 287 ГПК України). 

Самостійною підставою касаційного оскарження судових рішень може бути низка 

процесуальних порушень, що визначені як підстава для скасування судових рішень судів першої 

та апеляційної інстанцій у ч. 1 та 3 ст. 310 ГПК України (п. 4 ч. 2 ст. 287 ГПК України). 

Строк на касаційне оскарження може бути також поновлений в разі пропуску з інших 

поважних причин, крім випадків, зазначених у частині четвертій статті 293 цього Кодексу.  

Касаційна скарга подається безпосередньо до суду касаційної інстанції. 

Касаційна скарга подається у письмовій формі. Касаційна скарга підписується особою, 

яка подає скаргу, або її представником. До касаційної скарги, поданої представником, додається 

довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження представника, якщо в справі 

немає підтвердження такого повноваження. 

Якщо касаційна скарга подається особою, звільненою від сплати судового збору 

відповідно до закону, у ній зазначаються підстави звільнення від сплати судового збору. 

    Особа, яка подає касаційну скаргу, надсилає іншим учасникам справи копію цієї скарги і 

доданих до неї документів, які у них відсутні, листом з описом вкладення. 

 

    

Викладач_______________Л.О. Панченко 

 

Завдання студентам: 

1.Вам необхідно опрацювати ГПК України  (Розділ IV Глава 1 «Апеляційне провадження» 

Глава 2 «Касацйне провадження» , Закон України «Про судоустрій у статус суддів». 

2. Підготуватися до  модульного контрою №3  

3. Опрацювати питання самостійної роботи.  

4. Підготувтися до практичної роботи №4. 
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