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Тема. Рішення господарських судів  

 

План 

1. Поняття, суть і значення судового рішення. 

2. Порядок ухвалення рішення. Зміст рішення. Право господарського суду на ухвалення 

рішення. 

3. Винесення ухвали та її зміст. Розсилання рішень та ухвал. Окрема ухвала. 

Повідомлення господарського суду. 

4. Додаткове рішення, ухвала. Роз’яснення і виправлення рішення, ухвали. 
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Реферати 

1. Рішення суду – акт правосуддя. 

2. Оголошення рішення суду і набрання ним законної сили. 

3. Порядок виконання рішення, ухвали, постанови господарського суду. 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Під час підготовки до семінарського заняття необхідно опрацювати Розділ III  

Главу 9 ГПК України, які визначають процесуальний порядок прийняття судових рішень, 

їх види, форму і зміст. Господарський суд є органом судової влади, який наділений 

владними повноваженнями по застосуванню норм матеріального і процесуального права. 

Свої владні повноваження господарський суд втілює у формі своїх актів – рішень, ухвал, 

постанов.  
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Рішення господарського суду є важливим судовим актом місцевого господарського 

суду – суду першої інстанції. Його значення полягає в тому, що воно є основним актом 

правосуддя, який приймається після розгляду і вирішення спору по суті (задоволення 

позову, відмова у позові повністю або частково. 

Постанови господарського суду приймаються за наслідками перегляду судами 

апеляційної інстанції судових рішень, які не набрали законної сили, та судами касаційної 

інстанції – судових рішень господарського суду, які набрали законної сили.  

Рішення господарського суду – це акт суду першої інстанції, яким суд на підставі 

достовірно встановлених при судовому розгляді фактів у суворій відповідності з нормами 

матеріального і процесуального права вирішує справу по суті, тобто задовольняє позовні 

вимоги або відмовляє в їх задоволенні повністю або частково. 

Відповідно до ст. 238 ГПК України рішення викладається в письмовій формі та 

підписується всіма суддями, які брали участь у засіданні. У разі розгляду справи трьома 

суддями судя , не згідний з рішенням, зобов язаний викласти в письмовій формі свою 

окрему думку, яка додається до справи. 

Рішення господарського суду складається з чотирьох частин – ступної, описової, 

мотивувальної і резолютивної. Рішення господарського суду набирає законної сили після 

закінчення строку на апеляційне (касаційне) оскарження. 

У випадках, якщо господарський спір не вирішується по суті (відкладення розгляду 

справи, зупинення, припинення провадження у справі, залишення позову без розгляду 

тощо) господарський суд виносить ухвалу. 

Важливу роль у сприянні зміцненню законності у сфері господарських відносин 

відіграють окремі ухвали. Господарський суд виносить окрему ухвалу за наявності умов, 

передбачених ст. 246 ГПК України, тобто виявивши при вирішенні господарського спору 

порушення законності або недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій 

державного чи іншого органу. Окрема ухвала надсилається відповідним підприємствам, 

установам, організаціям, державним та іншим органам, посадовим особам, які несуть 

відповідальність за ухилення від виконання вказівок, що містяться в окремій ухвалі.  

 

Запитання для активізації пізнавальної діяльності 

1. Який порядок вирішення спору господарським судом? 

2. Який порядок вирішення спору, якщо не подали відзиву на позовну заяву і 

відкладали розгляд справи? 

3. Яке рішення ухвалює суд у разі відмови позивача від позову, визнання 

позову відповідачем і в разі укладення мирової угоди сторін. 

4. Які дії суду в разі зупинення, поновлення, припинення провадження у 

справі? 

5. У якому випадку господарський суд залишає позов без розгляду? 

6. Який існує порядок ведення протоколів? 

7. Які права господарського суду щодо ухвалення рішення суду? 



8. Розкрийте зміст рішення, ухвали господарського суду. 

9. Що таке окрема думка судді суду? 

10. Розкрийте зміст вимог законності й обґрунтованості судового рішення. 

11. Визначте способи виправлення описок та арифметичних помилок у рішенні 

суду. 


