
Лекція 8 

з дисципліни Судочинство в господарських судах   

Спеціальність: 081 Право 

 

Тема лекції  8. Поняття та види судових рішень господарських судів. 

 

План 

1.Поняття, види і зміст судових рішень (рішення, ухвала, постанова, судовий наказ). 

2. Ухвали господарського суду: поняття, види і законна сила. 

3. Набрання рішенням законої сили. Вручення судового рішення. 

4. Постанови апеляційних господарських судів, Верховного Суду та їх законна сила. 

 

Самостійна робота: 

1.Вимоги до рішення господарськог суду: законність, обґрунтованість, вичерпність, визначеність 

, процесуальна форма, порядок постановлення і проголошення. 

2. Додаткове рішення, ухвала господарського суду. 

3.Роз’яснення і виправлння рішення, ухвали господарського суду. 

4. Окрема ухвала господарського суду 
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Допоміжна: 

1. Конституція України від 28 червня 1996 року (із змінами і доповненнями). 

2. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 №1798-XII (із змінами і 

доповненнями).  

3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 №436-IV(із змінами і доповненнями) 

4.  Кодекс України з процедур банкрутства від 18.10.2018 №2597-VIII (із змінами і 

доповненнями) 

5. Цивільний кодекс України 16.01.2003 №435-IV(із змінами і доповненнями 

6. Закони України  (із змінами і доповненнями): 

«Про судоустрій у статус суддів» від 02.06.2016. №1402-VIII 

«Про  електронні довірчі послуги» від 5 жовтня 2017 року № 2155-VIII 

 

Інтернет - ресурси: 
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6.Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України 
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1.Поняття, види і зміст судових рішень (рішення, ухвала, постанова, судовий наказ). 

 

Судове рішення – це акт ухвалений відповідно до норм матеріального та процесуального 

права, що є результатом здійснення правосуддя, тобто наслідком встановлених у справі обставин. 

Метою судового рішення є досягнення юридичної визначеності у спірних правовідносинах, 

яке переконує сторони і суспільство у справедливості суду, утвердженні ним прав людини та 

запобігає стану невизначеності в аналогічних ситуаціях. 

Судове рішення має бути самодостатнім, щоб його можна було зрозуміти, не звертаючись 

до матеріалів справи чи актів законодавства. 

Рiшення є офiцiйним актом правосуддя, яке ухвалюється компетентним органом, а саме 

господарським судом, у передбачених законом процесуальному порядку й формах, та спрямоване 

на вирiшення господарської справи по сутi.  

Структурно дані складові змісту судового рішення у господарській справі поєднуються у 

вступну, описову, мотивувальну та резолютивну частини.  

ГПК України (ст.232) визначає такі судові рішення: ухвала, рішення, постанова, судовий 

наказ. 

Зокрема, встановлено, що судове рішення у формі постанови приймається господарським 

судом апеляційної чи касаційної інстанцій і є вирішенням справи по суті. Судове рішення суду 

першої інстанції називається «рішенням суду». 

Натомість прийняття ухвал як форми судового рішення здійснюється з метою врегулювання 

процедурних питань, пов’язаних з рухом справи, прийняттям до розгляду клопотання та заяви 

учасників справи, вирішенням питання про відкладення розгляду справи, обґрунтуванням 

доцільності оголошення перерви, визначенням підстав зупинення провадження у справі (ч. 2 ст. 

232 ГПК України). 

 Вимоги до змісту судового рішення визначено ст. 238 ГПК України. Рішення суду 

складається із вступної, описової, мотивувальної і резолютивної частин. 

Суд, приймаючи рішення на користь кількох позивачів або проти кількох відповідачів, 

повинен зазначити, в якій частині рішення стосується кожного з них, або зазначити, що обов’язок 

чи право стягнення є солідарним. 

При розгляді первісного і зустрічного позовів та при розгляді позову третьої особи з 

самостійними вимогами у рішенні вказуються результати розгляду кожного з позовів. 

2. Ухвали господарського суду: поняття, види і законна сила 

Господарський процесуальний кодекс України ухвала є одним із видів судових рішень і 

передбачає, що шляхом їх постановлення вирішуються судом процедурні питання, пов’язані з 

рухом справи в суді першої інстанції, клопотання та заяви осіб, які беруть участь у справі, питання 

про відкладення розгляду справи, оголошення перерви, зупинення або закриття провадження у 

справі, залишення заяви без розгляду, а також в інших випадках, передбачених цим Кодексом (ст. 

232 ГПК України).  

Відповідно до положень ГПК України ухвали можна поділити на дві групи:  

1) такі, що можуть бути оскаржені окремо від рішення суду першої інстанції;  

2) такі, що не можуть бути оскаржені окремо від рішення суду першої інстанції.  

Відповідно до ст.235 ГПК ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо 

інше не передбачено цим Кодексом чи Кодексом України з процедур банкрутства. Ухвали, 

постановлені судом поза межами судового засідання або в судовому засіданні у разі неявки всіх 

учасників справи, розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, набирають 

законної сили з моменту їх підписання суддею (суддями). 

 



3. Набрання рішенням законої сили. Вручення судового рішення. 

 

Відповідно до ст. 241 ГПК України рішення господарського суду набирає законної сили 

після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У 

разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після 

повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або 

прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду. Якщо 

справу розглянуто за заявою осіб, визначених частиною третьою статті 4 цього Кодексу, рішення 

суду, що набрало законної сили, є обов’язковим для особи, в інтересах якої було розпочато справу. 

Частиною 1 ст. 256 Господарського процесуального кодексу України, строк для оскарження 

рішення становить двадцять днів з дня проголошення рішення (абз.1 ч.1 ст. 256 ГПК України) та, 

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, з 

дня складення повного судового рішення (абз.2 ч.1 ст. 256 ГПК України).  

Натомість, ч. 2 ст. 256 ГПК України, надає право учаснику справи поновити строк на 

апеляційне оскарження у разі якщо повне рішення суду не були вручені у день його проголошення 

і надає двадцять днів на оскарження з дня вручення йому повного рішення суду, але за умови, що 

учасник справи подасть клопотання про поновлення строків у зв’язку із врученням рішенням не в 

день його проголошення, а пізніше. 

 

4. Постанови апеляційних господарських судів, Верховного Суду та їх законна сила. 
   

Відповідно до ст.282 ГПК України постанова суду апеляційної інстанції складається з: 

1) вступної частини, 2) описової частини 3) мотивувальної частини, 4) резолютивної частини . 

Постанову суду апеляційної інстанції може бути оскаржено у касаційному порядку у 

випадках, передбачених цим Кодексом. 

Коло суб’єктів, які мають право касаційного оскарження судових рішень, закріплено у ч. 1 

ст. 287 ГПК України. 

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). 

Перелік судових рішень, які підлягають касаційному оскарженню визначено у ч. 1 ст. 287 

ГПК України. 

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.  

Як уже зазначалося, існують судові рішення, які за загальним правилом касаційному 

оскарженню не підлягають. Такими, відповідно до абз. 1 п. 2 ч. 3 ст. 287 ГПК України, є судові 

рішення у малозначних справах (критерії віднесення справ до малозначних закріплено ч. 5 ст. 12 

ГПК України) та у справах з ціною позову, що не перевищує 500 розмірів прожиткового мінімуму 

для працездатних осіб.  

Постанова суду касаційної інстанції проголошується за правилами, встановленими статтею 

240 цього Кодексу. Відповідно до ст. 317 ГПК України постанова суду касаційної інстанції 

набирає законної сили з моменту її прийняття. 

З моменту прийняття постанови судом касаційної інстанції скасовані або визнані 

нечинними рішення, постанови та ухвали суду першої або апеляційної інстанції втрачають 

законну силу та подальшому виконанню не підлягають. 

Постанова суду касаційної інстанції є остаточною і оскарженню не підлягає. 

https://protocol.ua/#n1516
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Вказівки, що містяться у постанові суду касаційної інстанції, є обов’язковими для суду 

першої та апеляційної інстанцій під час нового розгляду справи. 

Постанова суду касаційної інстанції не може містити вказівок для суду першої або 

апеляційної інстанції про достовірність чи недостовірність того чи іншого доказу, про переваги 

одних доказів над іншими, про те, яка норма матеріального права повинна бути застосована і яке 

рішення має бути прийнято за результатами нового розгляду справи. 

Постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з моменту її прийняття. 

З моменту прийняття постанови судом касаційної інстанції скасовані або визнані 

нечинними рішення, постанови та ухвали суду першої або апеляційної інстанції втрачають 

законну силу та подальшому виконанню не підлягають. 

Постанова суду касаційної інстанції є остаточною і оскарженню не підлягає. 

Судові рішення суду касаційної інстанції вручаються (видаються або надсилаються) в 

порядку, встановленому статтею 242 Господарського процесуального кодексу України, у 

десятиденний строк з дня їх ухвалення. 

 

Викладач __________________ Л.О.  Панченко  

 

Завдання студентам: 

1. Опрацювати питання самостійної роботи. 

2. Підготуватися до семінарського завдання №5. Тема: «Поняття та види судових рішень 

господарських судів». 
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