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Перегляд судових рішень 
в апеляційному порядку: 
становлення та розвиток

Авторка:
Похиленко Ірина Сергіївна, кандидат юридичних наук, доцент (Київ-
ський університет права НАН України)

Навчальна дисципліна (–и), в межах якої можливе використання 
розробки: актуальні проблеми господарського права та процесу

Посилання на трансляцію судового засідання технічними засо-
бами суду, яке використовується: https://youtu.be/aSi58PuYmmM
Онлайн- трансляція засідання у справі № 924/963/18 за позовом 
Хмельницького обласного територіального відділення Антимоно-
польного комітету України до Хмельницької міської ради про зо-
бов’язання виконати рішення адміністративної колегії Хмельниць-
кого обласного територіального відділення Антимонопольного ко-
мітету України від 22.12.2017р. № 64-р/к у справі № 03–06/35–17 1 к. 
(Північно- західний апеляційний господарський суд 1.04.2019, 11:30).

Мета та завдання
На основіаналізувідеозаписутрансляціїсудовогозасідання

у господарськійсправіпоглибитизнаннястудентів (–ок)пов’яза-
ніз особливостямита певнимипроблемнимиаспектамирозгляду
господарськоїсправив апеляційномупорядку.

Основнимзавданнямзаняттяєглибокезасвоєннята закріплення
студентами (–ками)теоретичногоматеріалу,розумінняприроди
апеляційногооскарженняв господарськомупроцесі,а такожнапра-
цюваннінавичокпрактичногозастосуваннянормгосподарського
та господарськогопроцесуальногоправа.

Поглибленезасвоєнняматеріалу,викладеногов рекомендованій
літературіта аналізвідеозаписусудовогозасідання,сприятиме
більшефективномузасвоєннюосновнихположеньта концепцій
господарськогота господарськогопроцесуальногоправа.

https://youtu.be/aSi58PuYmmM
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Очікувані результати
У результатіпроведеногозаняттястудент (–ка)повинен (–на)

знатистановленнята розвитокпереглядусудовихрішеньв апе-
ляційномупорядку.Уміти:визначатипроблемиправовогорегу-
люваннягосподарських,господарсько-процесуальнихвідносин
та пропонуватишляхиїхрозв’язання;аналізуватита тлумачити
чиннегосподарськета господарсько-процесуальнезаконодавство;
застосовуватинормизаконодавствата актиВерховногосудув про-
цесівирішенняпрактичнихситуацій.

Загальна тривалість:80хв.

План проведення
Етап Тривалість Зміст

Вступна частина 5 хв Перевірка присутності студен-
тів (–ок) в аудиторії. Визначення 
підготовки студентів (–ок) до заняття.

Основна частина 10 хв Кейс-метод.  
На підставі рішення Господарського 
суду Хмельницької області у справі 
№ 924/963/18 від 06.02.2019 року 
ухваленого суддею Мухою М. Є. 
визначити сторін у справі, проаналі-
зувавши їх правовий статус, предмет 
спору, охарактеризувати позовні 
вимоги, визначити сильні та слабкі 
сторони, охарактеризувати процесу-
альні дії справи.

10 хв Метод «Займи позицію».
У різних кутках аудиторії розміщують-
ся вказівники «Повністю задоволь-
нити позов», «Частково задовольнити 
позов», «Відмовити в задоволенні 
позовних вимог». Студентам (–кам) 
озвучується питання: «Яке рішення 
має ухвалити суд у цій справі?» та про-
понується визначити власну позицію 
щодо цього питання, перейшовши 
до відповідного вказівника. Охочим 
пропонується пояснити свій вибір.



53ПРИК ЛА ДИ ЗАНЯТЬ 

Етап Тривалість Зміст

40 хв Перегляд відео та обговорення.
Перегляд частинами засідання 
суду апеляційної інстанції та аналіз 
кожного етапу засідання у формі 
спільної дискусії.
Обговорення питань:

 ● становлення та розвиток 
апеляційних господарських судів, 
судова реформа, характеристика 
процесуальних змін;

 ● право апеляційного оскарження 
та його складові (правова характе-
ристика передумов об›єктивного 
та суб’єктивного характеру);

 ● порядок подання, форма та зміст 
апеляційної скарги;

 ● відкриття апеляційного 
провадження;

 ● порядок розгляду апеляційної 
скарги;

 ● таємниця нарадчої кімнати;
 ● постанова суду апеляційної 
інстанції.

10 хв Метод «Мікрофон».
За результатами перегляду та аналізу 
судового засідання визначити стадії 
розгляду в суді апеляційної інстанції 
та коротко їх охарактеризувати, 
зазначивши, які проблеми там 
виникають та шляхи їх подолання. 
Водночас використовується 
метод «Мікрофон» (говорить той, 
хто тримає в руках мікрофон, або 
предмет, що його замінює).

Підсумки 5 хв Оцінюється заняття загалом, а також 
студентські відповіді.
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Додаткова інформація
Завданнядляпідготовкидо заняття:

• ознайомитисяз судовимрішеннямГосподарськогосудХмель-
ницькоїобластіу справі№ 924/963/18від06.02.2019рокуухва-
леногосуддеюМухою М.Є.
http://reyestr.court.gov.ua/Review/79805529  та  постановою
Північно-західногоапеляційногогосподарськогосудув спра-
ві№ 924/963/18від01.04.2019рокуухваленоюколегієюу скла-
ді головуюча суддя Коломис  В.В., суддя Саврій  В.А., суддя
Миханюк М.В.
http://reyestr.court.gov.ua/Review/80917017;

• ознайомитисяіз записомсудовогозасіданняна веб-порталісу-
довоївладиперейшовшиза посиланням
https://youtu.be/aSi58PuYmmM;

• оновитив пам’ятіположенняГосподарськогопроцесуального
кодексуУкраїни,ЗаконівУкраїни:«ПроАнтимонопольнийко-
мітетУкраїни»,«Прозахиствіднедобросовісноїконкуренції»,
«Прозахистекономічноїконкуренції».

http://reyestr.court.gov.ua/Review/79805529
http://reyestr.court.gov.ua/Review/80917017
https://youtu.be/aSi58PuYmmM

