
Тема 10. Перегляд судових рішень 

в апеляційному порядку. 

Перегляд судових рішень в касаційному порядку 

 

Практичне заняття 4 

Тема. Межі перегляду і повноважень судів апеляційної та касаційної 

інстанції 

 

Мета: розвинути у студентів уміння та навички дотримувати порядку 

оскарження ухвали та рішення суду, а також складати постанови суду апеляційної та 

касаційної інстанції. 

 

Запитання для активації пізнавальної діяльності 

1. Хто має право на апеляційне оскарження? 

2.Як можна оскаржити в апеляційному порядку ухвали місцевого 

господарського суду? 

3. Який порядок подання апеляційної скарги? 

4. Назвіть строки подання апеляційної скарги. 

5. Які є підстави повернення апеляційних скарг? 

6. Назвіть порядок розгляду апеляційної скарги. 

7. Який строк розгляду апеляційної скарги? 

8. У чому особливість апеляційного оскарження та апеляційного перегляду 

ухвал господарського суду першої інстанції? 

9. Який порядок розгляду апеляційної скарги? 

10. Назвіть межі перегляду справи в апеляційній інстанції. 

11. Розкрийте повноваження апеляційної інстанції. 

12. Розкрийте зміст перегляду судових актів у касаційному порядку. 

13. Який порядок прийняття чи повернення касаційної скарги? 

14. Які види судових актів можна оскаржити у касаційному порядку? 

15. Назвіть строк подання касаційної скарги. 

16. Назвіть строк розгляду касаційної скарги. 

17. Назвіть межі касаційної перевірки. 

18. Які повноваження касаційної інстанції? 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Уважно ознайомитися із ситуаційним завданням, проаналізувати його і 

виконати у послідовності, встановленій у завданні, а саме: 

• знайти у Господарському процесуальному кодексі України норми, що 

регулюють ці правовідносини; 

• ознайомитися із Законом України «Про судоустрій і статус суддів»; 

• ознайомитися з Єдиним державним реєстром судових рішень; 

• зробити обґрунтований аналіз обставин, викладених у ситуації, спираючись 

на конкретні статті Господарського процесуального кодексу України; 

• скласти постанову стосовно запропонованої ситуацій та сформулювати 

висновок. 



Звернути увагу на Розділ ІV Господарського процесуального кодексу України. 

З’ясувати підстави і значення перевірки процесуальних документів, що їх 

виносить господарський суд за результатами розгляду справи, правовий зміст 

процедури перегляду судових рішень в апеляційному та касаційному порядку. 

З’ясувати коло осіб та органів, які мають право звертатися з апеляційною чи 

касаційною скаргою, порядок подання і розгляду скарги сторони або прокурора, 

вимоги до форми та змісту скарги, порядок повідомлення про час і місце перевірки. 

З’ясувати повноваження господарського суду під час перевірки рішень, ухвал і 

постанов. Звернути увагу на те, що в апеляційному порядку справу у усіх випадках 

перевіряють у повному обсязі. 

Вивчити підстави для зміни або скасування рішення, ухвали чи постанови, а 

також з’ясувати важливість указівок касаційної інстанції. 

 

Ситуаційне завдання 1. 

Рішенням Господарського суду міста Києва від 12.06.2020. у справі № 910/4309/20 

(суддя Головіна К.І., повний текст рішення складено 20.06.2019) позов ТОВ "Трансбуд» м. 

Київ задоволено. Стягнуто з відповідача ТОВ "Технотрейд» на користь позивача основний 

борг у сумі 42,0 тис. грн., пеню у сумі 7,2 тис. грн. та судовий збір у сумі 1 921,00 грн. 

Не погодившись із вказаним рішенням, 05.07.2020. відповідач ( ТОВ «Технотрейд») 

звернулося до апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просило 

скасувати оскаржуване рішення в повному обсязі. Скаржник вважає, що господарським 

судом не було досліджено всі докази у справі. До апеляційної скарги відповідач надав 

додаткові докази, які на його думку мають суттєве значення у справі, а також клопотання 

про розгляд справи за його участі. 

Ухвалою суду апеляційної інстанції від 05.07.2020. (без виклику сторін у судове 

засідання)  відмовлено у відкритті апеляційного провадження у зв’язку з пропуском 

строку на апеляційне оскарження.  

 

Вам необхідно проаналізувати  ситуацію і визначити:   

1. Чи було пропущено процесуальний строк на подання апеляційної скарги в даному 

випадку? Який порядок обрахування строку апеляційного оскарження?  

2. Підстави відмови у відкритті апеляційного провадження і чи наявні вони в даному 

випадку? 

3. неподання. 

4. Чи підлягають дослідженню подані додаткові докази до апеляційної скарги? 

5. Чи законною є ухвала від 05.07.2020. щодо розгляду справи без участі сторін? 

Оформіть ухвалу про відмову у відкритті апеляційного провадження, згідно 

умов ситуації. (Додаток №1.Відсутні дані визначте самостійно) 

 

Ситуаційне завдання 2. 

Рішенням Господарського суду Херсонської області від 08.12.2020. по справі 

№9821/2020 позов АТ «Херсонобленерго» до Приватного підприємства «Акорд» м. 

Миколаїв «про визнання договору недійсним» і стягнення збитків в сумі 25,0 тис.грн. 

задоволено в повному обсязі.  

Не погоджуючись з рішенням суду першої інстанції, відповідач 23.01.2020. звернувся 

до апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просив рішення 

скасувати, прийняти нове, яким в задоволенні позову відмовити. 



Ухвалою від 01.03.2020. відкрито апеляційне провадження у справі. Постановою від 

15.05.2020. апеляційну скаргу залишено без задоволення, а рішення суду 1-ї інстанції без 

змін. Учасники справи в судове засідання не викликались. 

Вам необхідно проаналізувати  ситуацію і визначити:   

1. Чи було порушено судом права учасників апеляційного провадження?  

2. Які справи вважаються малозначними? 

3. Який строк розгляду справи в суді апеляційної інстанції? Які правові наслідки 

порушення порядку і строку справи апеляційною інстанцією? 

4.  Які подальші процесуальні дії може вчинити відповідач, згідно умов ситуації? 

 

Ситуаційне завдання 3. 

Ухвалою від 28.12.2020. по справі №981/2021 відкрито касаційне провадження за 

касаційною  скаргою ТОВ «Оріон» на постанову суду апеляційної інстанції від 25.11.2020. 

Розгляд справи призначено на 10.01.2021.об 11 год. 15 хв. 

ТОВ «Оріон» направило 09.01.2021. клопотання про відмову від касаційної скарги.  

Вам необхідно проаналізувати  ситуацію і визначити:   

1.Чи може бути подано і розглянуто клопотання після відкриття провадження у справі? 

2. Які правові наслідки відмови від касаційної скарги визначені ГПК?  

3.У яких випадках суд може відмовити у задоволенні клопотання про відмову від 

касаційної скарги?  

4. Оформіть заяву про відмову від касаційної скарги, згідно умов ситуації. (Додаток 

№2. Відсутні дані визначте самостійно) 

 

 

Зміст практичної роботи 

 

Після виконання практичного завдання студенти повинні: 

знати підстави і строки апеляційного оскарження, порядок апеляційного 

розгляду справи, межі перегляду справи та повноваження суду апеляційної інстанції; 

підстави і строки касаційного оскарження, межі перегляду справи і повноваження 

суду касаційної інстанції; 

уміти визначати суди апеляційної та касаційної інстанцій для оскарження 

рішень судів першої інстанції, підстави для скасування або зміни рішення судами 

апеляційної та касаційної інстанцій; складати апеляційні та касаційні скарги. 

 

Завдання студентам: 

1. Вам необхідно виконати практичну роботу в зошиті і направити на електронну адресу 

викладача.  

2. При вирішенні ситуацій необхідно робити посилання на норми ГПК України. 

3. Виконану роботу студент направляє на електронну адресу викладача Панченко Л.О. 

(sofia73x@gmail.com).  
Термін виконання роботи – 2 дні, після дати проведення заняття (день проведення 

заняття не враховується). 
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Додаток №1 

 

ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД 

УХВАЛА 

про відмову у відкритті апеляційного провадження 

29 квітня 2021 рокум. Одеса 

Справа N 916/439/20Південно-західний апеляційний господарський суд у складі 

колегії суддів: 

головуючого судді: Діброви Г.І. 

суддів: Принцевської Н.М., Ярош А.І. 

за апеляційною скаргою Одеської митниці Держмитслужби, м. Одеса 

на рішення Господарського суду Одеської області від 25.06.2020 року, м. Одеса, суддя 

Петров В.С., повний текст рішення складено та підписано 30.06.2020 року 

у справі N 916/439/20 

за позовом Одеського обласного центру зайнятості, м. Одеса 

до відповідача Одеської митниці Держмитслужби, м. Одеса 

про стягнення заборгованості в сумі 64 300,85 грн.,- 

ВСТАНОВИВ: 

22.03.2021 року до Південно-західного апеляційного господарського суду надійшла 

апеляційна скарга Одеської митниці Держмитслужби, м. Одеса на рішення 

Господарського суду Одеської області від 25.06.2020 року у справі N 916/439/20. 

Ухвалою Південно-західного апеляційного господарського суду від 29.03.2021 

року апеляційну скаргу Одеської митниці Держмитслужби, м. Одеса на рішення 

Господарського суду Одеської області від 25.06.2020 року у справі N 916/439/20 було 

залишено без руху з мотивів відсутності обґрунтованого клопотання про поновлення 

строку на апеляційне оскарження рішення місцевого господарського суду та доказів на їх 

підтвердження, а також роз'яснено скаржнику, що при невиконанні вимог даної ухвали, 

відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 261 Господарського процесуального кодексу України буде 

відмовлено у відкритті апеляційного провадження. 

З рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення 

вбачається, що Одеська митниця Держмитслужби, м. Одеса копію ухвали Південно-

західного апеляційного господарського суду від 29.03.2021 року у справі N 916/439/20 

отримала 01.04.2021 року, тобто останнім днем для подання скаржником обґрунтованого 

клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження рішення місцевого 

господарського суду було 12.04.2021 року. 

Водночас, станом на 29.04.2021 року, навіть з урахуванням нормативних строків 

пересилання простої письмової кореспонденції операторами поштового зв'язку, від 

скаржника до суду не надійшло жодних заяв чи клопотань про усунення недоліків 

апеляційної скарги та поновлення строку на апеляційне оскарження рішення 

Господарського суду Одеської області від 25.06.2020 року у справі N 916/439/20. 

Відповідно до ч. 2, 3 ст. 260 Господарського процесуального кодексу 

України апеляційна скарга залишається без руху також у випадку, якщо вона подана після 

закінчення строків, установлених ст. 256 цього Кодексу, і особа, яка її подала, не порушує 

питання про поновлення цього строку, або якщо підстави, вказані нею у заяві, визнані 

неповажними. При цьому протягом десяти днів з дня вручення ухвали особа має право 

звернутися до суду апеляційної інстанції із заявою про поновлення строку або вказати 

інші підстави для поновлення строку. Якщо заяву не буде подано особою в зазначений 

строк або вказані нею підстави для поновлення строку на апеляційне оскарження будуть 

визнані неповажними, суд відмовляє у відкритті апеляційного провадження у порядку, 

встановленому ст. 261 цього Кодексу. 

Пунктом 4 ч. 1 ст. 261 Господарського процесуального кодексу України визначено, 

що суд апеляційної інстанції відмовляє у відкритті апеляційного провадження у справі, 
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якщо скаржником у строк, визначений судом, не подано заяву про поновлення строку на 

апеляційне оскарження або наведені підстави для поновлення строку на апеляційне 

оскарження визнані судом неповажними. 

Питання про відмову у відкритті апеляційного провадження вирішується не 

пізніше п'яти днів з дня надходження апеляційної скарги або з дня закінчення строку на 

усунення недоліків (ч. 3 ст. 261 Господарського процесуального кодексу України). 

Копія ухвали про відмову у відкритті апеляційного провадження надсилається 

учасникам справи у порядку, визначеному ст. 242 цього Кодексу. Скаржнику 

надсилається копія ухвали про відмову у відкритті апеляційного провадження разом з 

апеляційною скаргою та доданими до скарги матеріалами. Копія апеляційної скарги 

залишається в суді апеляційної інстанції (ч. 4 ст. 261 Господарського процесуального 

кодексу України). 

Беручи до уваги, що у встановлений судом термін клопотання про поновлення 

пропущеного строку на апеляційне оскарження рішення Господарського суду Одеської 

області від 25.06.2020 року у справі N 916/439/20 від Одеської митниці Держмитслужби, 

м. Одеса до суду апеляційної інстанції не надійшло, суд апеляційної інстанції дійшов 

висновку про відмову у відкритті апеляційного провадження на підставі п. 4 ч. 1 ст. 261 

Господарського процесуального кодексу України. 

Керуючись ст. 234, 256, 258, 260, 261 Господарського процесуального кодексу України, 

суд, - 

УХВАЛИВ: 

Відмовити у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою Одеської 

митниці Держмитслужби, м. Одеса на рішення Господарського суду Одеської області від 

25.06.2020 року у справі N 916/439/20. 

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддями та може бути 

оскаржена в касаційному порядку. 

Додаток (на адресу скаржника): апеляційна скарга з додатками на 11 аркушах. 

 

Головуючий суддя Г.І. Діброва Судді Н.М. Принцевська А.І. Ярош 
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Додаток №2 

_______________________________ суд 

__________________________________ 

  

Головуючому судді______________________________ 

                                     (ПІБ судді) 

По справі № ___________________________________ 

  

Позивача/відповідача___________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

(повне найменування, ПІБ, контактний телефон, поштова адреса, електронна адреса, ІПН, 

ЄДРПОУ) 

представник позивача/відповідача 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 (ПІБ, контактний телефон, поштова адреса,  електронна адреса) 

  

  

Заява 

про відмову від касаційної скарги 

  

Ухвалою Верховного Суду  від «______»__________20__ року касаційну скаргу 

_________________________________________________________________________________ 

(зазначити скаржника) 

 на ухвалу/рішення господарського суду від «____» ____________ року у справі №_____________ 

прийнято до провадження та призначено до розгляду у судовому засіданні на «____» 

____________ року о «___» год. «___» хв. 

У зв’язку з __________________________________________________________ 

(зазначити причину відмови від апеляційної скарги) 

 повідомляємо про відмову від зазначеної апеляційної скарги. 

Наслідки відмови від апеляційної скарги відомі. 

Керуючись положеннями ст.ст. ______________ Господарського процесуального кодексу України; 

ПРОШУ: 

  

1. Прийняти відмову ______________________________________________ 

(зазначити скаржника) 



від касаційної скарги на ухвалу/рішення апеляційного  господарського суду 

____________________ області від «___» ___________ 20__ року у справі №_________________; 

2. Касаційне провадження за касаційною скаргою _______________________ 

(зазначити скаржника ) на ухвалу/рішення апеляційного господарського суду 
________________________ області від «___» ___________ 20__ року у справі № 

_________________ закрити. 

  

Додатки: на ___ арк. в ___ прим. 

                                   (документи, що підтверджують повноваження представника) 

  

__________________            ________________                   __________________ 

               (дата)                              (підпис)                               (прізвище, ініціали) 

  

  

 


