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1. Теми практичних занять 
 

ТЕМА 2. Фізичні особи як суб'єкти цивільного права 
Практичне заняття - 2 год. 

План 

1. Визначте суб’єктів, об’єкти і зміст правовідносин. 

Громадянин Петренко уклав з громадянином Гунько договір купівлі-

продажу автомобіля. 

2. Надайте юридичну оцінку ситуації. 

Водій Остапенко, перебуваючи за кермом службового автотранспорту, на 

повороті не впорався з управлінням автомобіля, в результаті чого відбулося 

зіткнення з іншим автомобілем, який належав на праві приватної власності 

громадянці Василенко. Остання звернулася до адміністрації підприємства, де 

працює водій з вимогами про відновлення її автомобіля. 

Визначте учасників правовідносин, які виникли в результаті зіткнення 

автомашин. Нормами якої галузі права регулюються відносини між водієм та 

працівниками поліції? 

3.  Визначте та обґрунтуйте чи є юридичними фактами: 

а) смерть громадянина; 

б) укладання договору; 

в) загибель застрахованого майна від повені; 

г) побачення закоханих; 

д) створення твору науки або мистецтва; 

ж) розпорядження начальника факультету. 
 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: аналізувати структуру цивільних 

правовідносин; характеризувати зміст цивільних правовідносин; визначати 

підстави виникнення правовідносин; встановлювати підстави виникнення, 

зміни, припинення, призупинення та поновлення цивільних правовідносин; 

правильно визначати їх суб‘єктний склад; аналізувати цивільні правовідносини. 

Рекомендована література до Теми 2: (посилання на порядковий номер 

у списку рекомендованої літератури до дисципліни) 

1. Нормативні акти України: 1.1., 1.4. - 1.6., 1.7., 1.17. 

2. Підручники, посібники: 2.1. – 2.5., 2.8, 2.10., 2.11., 2.13. 
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ТЕМА 4. Об’єкти цивільних прав 
Практичне заняття - 2 год. 

План 
1. Дайте юридичний висновок по справі.  

Сплативши вартість гітари, покупець висловив бажання отримати від 

продавця саму гітару, а також набір струн до неї і чохол для зберігання. 

Продавець запропонував покупцю за чохол та струни оплатити окремо. 

Директор універмагу, куди зі скаргою звернувся покупець, у діях продавця не 

побачив порушень діючого законодавства. Покупець звернувся за 

консультацією до юриста. 

Чи зміниться вирішення питання, коли продавцем виступить не 

універмаг, а комісійний магазин або фізична особа? 

2. Надайте юридичну оцінку наступної ситуації. 

Гр. Сахошко наполягаючи на розірванні шлюбу та розподілі загального 

майна, що було нажите в період шлюбу, просив закріпити за ним меблевий 

гарнітур вартістю 6000 грн., не заперечуючи половину вартості сплатити 

колишній дружині. Остання вимагала розподілу майна в натурі: стільці, шафу, 

стіл для обіду, стіл письмовий (3000 грн.) закріпити за гр. Сахошко, а інші 

складові частини гарнітуру на ту ж вартість залишити за нею. 

3. Вирішить справу: 

Гр. Романов, йдучи вулицею, побачив у вітрині фотоательє, де він колись 

фотографувався, свою фотографію. Остання йому не сподобалась і він почав 

вимагати зняти її з вітрини. Директор ательє заявив, що у вітрині виставлені 

кращі роботи майстрів ательє. Фотографія не порочить гідність гр. Романова. 

Чи обґрунтована у даному випадку його вимога? 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: надавати характеристику правовому режиму 

об‘єктів; встановлювати правовий зв'язок між об‘єктами; визначати правовий 

режим майна, грошей, цінних паперів, робіт, послуг тощо. 

Рекомендована література до Теми 4: (посилання на порядковий номер 

у списку рекомендованої літератури до дисципліни) 

1. Нормативні акти України: 1.1., 1.4.,1.6., 1.7., 1.19., 1.21., 1.23. 

2. Підручники, посібники: 2.1. – 2.5., 2.8, 2.10., 2.11., 2.13. 

 

 

ТЕМА 5. Строки та терміни в цивільному праві. Позовна давність 
Практичне заняття 2 год. 

План 
1. Вирішить справу: 

Гр. Сафронов передав гр.-ну Шило 8 березня 2011 року на деякий час 

телевізор, попередивши останнього в розписці про повернення речі за першою 

вимогою. 9 липня 2014 р. гр. Сафронов, повернувшись із відрядження, 

звернувся з проханням повернути річ, та гр. Шило відмовився це зробити, 

посилаючись на пропущення терміну позовної давності. 
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2. Дайте оцінку умовам договору. 

Автозавод уклав договір про постачання двигунів з машинобудівним 

заводом. В договорі, зокрема, було передбачено, що вимоги про стягнення 

штрафу і неустойки приймаються до розгляду на протязі перших трьох місяців. 

В подальшому машинобудівний завод відхилив позови з мотивів пропущення 

термінів позовної давності. 

3. Визначте, як вирішити справу: 

Гр. Кірічко у 2010 році позичив у гр. Беркута на весілля кришталевий 

посуд, але повернути не встиг, бо останній на весіллі затіяв бійку і був 

засуджений на три роки до позбавлення волі. Після відбуття покарання гр. 

Беркут ще рік працював на півночі. Коли у 2014 році він повернувся додому, 

гр. Кірічко повернув йому посуд, але вже через тиждень звернувся в суд з 

позовом, мотивуючи його тим, що гр. Беркут втратив право на речі у зв‘язку із 

закінченням терміну позовної давності для пред‘явлення позову. 

4. Дайте мотивований висновок - чи обґрунтована відмова відповідача. 

У травні 2012 завод відправив фабриці устаткування, яке вона отримала 

1 червня 2012 року. Під час монтажу 2 червня 2013 року були виявлені 

приховані недоліки, про що 3 червня був складений відповідний акт. У березні 

2014 року фабрика звернулася з позовом про стягнення штрафу. Відповідач 

відмовився сплатити штраф, посилаючись на пропущення термінів позовної 

давності. 

5. Надайте відповідь: на які вимоги позовна давність не поширюється? 

а) на вимоги про компенсацію моральної шкоди, заподіяної громадянам; 

б) на вимоги, що витікають з порушення особистих немайнових прав, 

крім випадків, що передбачені законом; 

в) на вимоги про спростування відомостей, що порочать ділову 

репутацію організацій; 

г) на вимоги вкладників до банку. 
 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: визначати порядок перебігу строків позовної 

давності; характеризувати наслідки спливу позовної давності; проводити 

паралель між строками здійснення цивільних прав та виконання обов'язків. 

Рекомендована література до Теми 5: (посилання на порядковий номер 

у списку рекомендованої літератури до дисципліни) 

1. Нормативні акти України: 1.1., 1.4.,1.6., 1.7. 

2. Підручники, посібники: 2.1. – 2.5., 2.8, 2.10., 2.11., 2.13. 

 

 

ТЕМА 8. Захист права власності та інших речових прав 
Практичне заняття 2 год. 

План 
1. Вирішить справу: 

Фермери Жбанко та Павленко уклали договір користування чужим 

майном (сервітут). Зміст договору складало право Павленка пересуватися 
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земельною ділянкою Жбанко. Це правило розповсюджувалося в першу чергу на 

сільськогосподарську техніку. Два тижні пізніше Павленко продав своє право 

пересування земельною ділянкою Жбанка громадянину Ільченко. Заперечуючи 

проти таких дій, Жбанко подав позов до суду, мотивуючи це тим, що сервітут 

має виключний і невідчужуваний характер. 

2.  Оцініть ситуацію. 

Гр. Василенко уклав з гр. Радченко договір про право користування 

земельною ділянкою громадянина Вілкула для сільськогосподарських потреб. 

Після укладення договору, гр. Радченко вирішив побудувати на вказаній 

ділянці будівлю для створення ресторану. Заперечуючи проти такого напрямку 

використання його землі Вілкул заборонив Радченко вчиняти вказані дії, проте 

останній заявив, що власник землі за договором емфітевзису не має право 

втручатися в господарську діяльність користувача. 

3. Визначте чи правомірні дії власника землі? 

Гр. Ткач уклав з гр. Галушко договір суперфіцію на належну першому 

земельну ділянку. Після укладення договору Галушко загинув у автомобільній 

катастрофі. Вважаючи, що зі смертю користувача договір втратив чинність, 

Ткач уклав новий договір суперфіцю з гр. Носовим. 

4. Мотивуйте яке рішення повинен винести суд? 

Гр. Таран на пустирі у м. Дніпропетровську самовільно побудував 

житловий будинок корисною площею 70 м
2
 Виконком міської Ради народних 

депутатів своїм рішенням зобов‘язав гр. Тарана знести самовільно 

споруджений будинок. Виконувати рішення виконкому Таран відмовився. 

Вдень, коли Таран був відсутній, працівники поліції, запросивши представників 

громадськості як понятих, знесли бульдозером вказаний будинок. Гр. Таран 

звернувся до суду з позовом щодо районного відділу поліції про стягнення 100 

тис. грн., 60 тис. з яких становила вартість будівельного матеріалу, а 40 тис. — 

вартість майна, що знаходилась у будинку, та знищеного при знесенні будинку. 
 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: застосовувати передбачені законом засоби 

захисту права власності; визначати необхідні засоби захисту права власності в 

конкретних випадках його порушення. 

Рекомендована література до Теми 8: (посилання на порядковий номер 

у списку рекомендованої літератури до дисципліни) 

1. Нормативні акти України: 1.1., 1.4.,1.6., 1.7. 

2. Підручники, посібники: 2.1. – 2.5., 2.8, 2.10., 2.11., 2.13. 
 

 

ТЕМА 12. Цивільно-правовий договір 
Практичне заняття 2 год. 

План 

1. Проаналізуйте ст. ст. 641, 699 Цивільного кодексу України та 

охарактеризуйте вимоги, яким повинна відповідати оферта. 

2. Визначте предмет договору: 
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а) купівлі-продажу ст. 656 Цивільного кодексу України; 

б) договору підряду ст. 837 Цивільного кодексу України; 

в) договору доручення ст. 1000 Цивільного кодексу України; 

г) договору зберігання ст. 936 Цивільного кодексу України; 

д) договору ренти ст.731 Цивільного кодексу України. 

3. Проаналізуйте особливості суб’єктного складу: 

а) в договорах страхування. (ст. ст. 2, 3 Закону ―Про страхування‖). 

б) у кредитному договорі (ст.1054 Цивільного кодексу України); 

в) в договорах оренди державного та комунального майна. (ст. ст. 5, 6 

Закону ―Про оренду державного та комунального майна‖). 

4. Вирішить ситуацію.  

Подружжя Ібрагімови вирішили розірвати шлюб та склали письмову 

згоду про те, що Ібрагімов не буде претендувати на поділ квартири, виїде з м. 

Дніпропетровська і буде постійно проживати зі своєю матір‘ю в іншому місті. 

Ібрагімова, зі своєї сторони зобов‘язалась не вступати в новий шлюб до 

закінчення інституту їх дочкою – студенткою першого курсу. За 

підтвердженням досягнутої згоди Ібрагімови звернулися до нотаріуса. Останній 

відмовився посвідчити згоду, яка на його думку, суперечить законодавству. Чи 

правий нотаріус? 
 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: правильно тлумачити умови договору; 

ефективно визначати правові наслідки зміни або розірвання договору; 

визначати форми правового захисту особистих і майнових прав. 

Рекомендована література до Теми 12: (посилання на порядковий 

номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни) 

1. Нормативні акти України: 1.1., 1.3., 1.4.,1.6., 1.7. 

2. Підручники, посібники: 2.2., 2.3.,2.6., 2.7., 2.9, 2.12., 2.13. 

 
 

ТЕМА 17. Недоговірні зобов’язання 
Практичне заняття 2 год. 

План 
1. Дайте юридичну оцінку ситуації. 

Гр. Васильєв, керуючи автомобілем, вчинив дорожньо-транспортну 

пригоду, внаслідок якої гр. Семенов зазнав каліцтва і був визнаний інвалідом ІІ-

ї групи. Було встановлено, що робітник автобази Васильєв, скориставшись 

відсутністю охорони гаража, вночі самовільно взяв машину з гаража, ключі від 

якого у нього знаходились за домовленістю із адміністрацією, а о 4-й годині 

ранку вчинив наїзд на Семенова. Семенов звернувся з позовом до автобази – 

володільця джерела підвищеної небезпеки. Представник автобази позов не 

визнав, посилаючись на те, що автомобіль вибув із володіння автобази не з її 

волі. Суд притягнув Васильєва до участі в справі як співвідповідача та наклав 

відповідальність за цією вимогою на Васильєва та на автобазу солідарно. 

Чи правильне рішення прийняв суд?  
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2. Проаналізуйте ситуацію. Визначте, хто має відшкодувати заподіяні 

збитки власникові? 

Гр. Ніколенко залишив автомобіль «Форд» на платній автостоянці. 

Черговий автостоянки зробив відмітку про автомобіль в журналі реєстрації. 

Повернувшись зранку за машиною, Ніколенко виявив, що колеса зняті, з 

машини викрадено магнітофон і особисті речі (шапка, рукавиці) на загальну 

суму 1220 грн.  

Ніколенко заявив претензію директору автостоянки. Останній відмовився 

відшкодувати збитки, оскільки автостоянка лише надає місце для користування 

і тому не несе відповідальності за збереження майна. 

3. Визначте яке рішення повинен винести суд?  

Душевнохворий гр. Колос, який був в судовому порядку визнаний 

недієздатним, за відсутністю свого опікуна гр. Лося продав гр-ну Шепелю 

піаніно. Після повернення з відрядження Лось почав через суд вимагати від 

покупця повернення інструменту, Шепель проти позову заперечвав, 

посилаючись на те, що йому не був відомий факт знаходження Колоса під 

опікою, а за піаніно він повністю розрахувався, тому і не повинен нести збитки 

через те, що опікун залишив підопічного без нагляду. 

Чи вплине на рішення справи факт пошкодження піаніно внаслідок аварії 

під час перевезень? 

4. Оцініть ситуацію. 

Неповнолітній Тарков (14 років), взяв ключі від автомобіля, який належав 

його батькові, і поїхав на ньому до своєї дівчини. В процесі пересування 

вулицею, він не впорався з керуванням і спричинив зіткнення з автомобілем гр. 

Петрова, спричинивши йому матеріальну шкоду у розмірі 1500 грн. Потерпілий 

подав позов до суду щодо відшкодування йому вказаної суми.  

Хто і в якому обсязі буде нести відповідальність за шкоду заподіяну 

діями неповнолітнього Таркова? 

5. Вкажіть порядок та умови відшкодування заподіяних збитків при 

вчиненні кримінального правопорушення на прикладі наступної ситуації. 

Гр. Скворцов був засуджений за розбійний напад на квартиру Кузнєцова 

до тривалого строку позбавлення волі з конфіскацією майна. Цивільний позов, 

заявлений Кузнєцовим в кримінальному проваджені, був залишений без 

розгляду. 

Кузнєцов пред‘явив позов до Скворцова про відшкодування вартості 

викраденого, витрат на ремонт квартири і компенсації моральної шкоди. В ході 

засідання Скворцов заявив, що витрати на ремонт квартири повинні 

відшкодовувати працівники поліції, які при його затриманні зламали двері та 

пошкодили меблі. Стосовно вартості викраденого слід мати на увазі, що велика 

частина майна була повернута Кузнєцову, хоч і втратила свій товарний вид. 

Стосовно компенсації моральної шкоди Скворцов вважав, що це додаткове 

покарання не передбачено Кримінальним кодексом і до нього не може бути 

застосоване, оскільки за вчинене кримінальне порушення покарання йому вже 

призначено.  



 

 

9 

 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: визначати наявність підстав для виникнення 

недоговірних зобов‘язань; встановлювати міру відповідальності за завдану 

шкоду. 

Рекомендована література до Теми 17: (посилання на порядковий 

номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни) 

1. Нормативні акти України: 1.1., 1.4.,1.6., 1.7. 

2. Підручники, посібники: 2.2., 2.3.,2.6., 2.7., 2.9, 2.12., 2.13. 

 

 

ТЕМА 18. Спадкове право 
Практичне заняття 2 год. 

План 

1. Дайте юридичну оцінку ситуації. 

Жінка відомого художника одразу після його смерті склала заповіт, згідно 

якого все майно залишала племіннику чоловіка Іванову, але при цьому 

зобов‘язувала його здійснювати щомісячні пожиттєві виплати у розмірі не 

менше мінімальної заробітної плати її подрузі Осетровій, а в їх будинку 

організувати музей художника з постійно діючою виставкою його картин. 

Через два роки вона померла. 

Іванов, ознайомившись із змістом заповіту, дізнався також, що померла 

має також значну заборгованість по позиці, тому вирішив відмовитись від 

спадщини. 

Осетрова, знаючи зміст заповіту своєї подруги, звернулась до Іванова за 

отриманням, передбачених у заповіті, виплат і вимагала терміново приступити 

до організації музею у будинку художника. Іванов відмовився від виконання її 

вимог. Інших спадкоємців у померлої не було. 

До кого повинна звернутись Осетрова  за виконанням заповіту?  

2. Вирішіть спірну ситуацію. 

Гр. Стародумов склав заповіт на все належне йому майно на користь 

свого товариша гр. Гревцова. Через два місяці після написання заповіту 

Стародумов впав і отримав серйозну травму ноги, через що потрапив до 

лікарні. За весь час перебування Стародумова у лікарні Гревцов жодного разу 

не провідав його. Образившись на друга, Стародумов склав новий заповіт, у 

якому, вклади і автомобіль передавав своєму молодшому брату, який проживав 

з ним протягом трьох останніх років.  

Після смерті Стародумова між його двома братами і Гревцовим виник 

спір відносно того, кому повинні бути передані речі Стародумова, які 

знаходились у будинку. Молодший брат вважав, що він, як спадкоємець, який 

проживав спільно із спадкодавцем, повинен отримати предмети домашнього 

вжитку і побуту та свою частину спадщини згідно із заповітом. Яким чином 

повинен бути вирішений спір? 

3. Визначте як буде розподілена спадщина? 
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Після смерті гр. Соломи залишилося належне йому майно: приватизована 

квартира, автомобіль, домашня обстановка, колекція картин, рушниця та борг у 

10 тис. гривень. Як з‘ясувалося, спадкодавець склав заповіт, за яким квартиру 

заповів онуку. На спадщину претендують: онук, непрацездатний брат, який 

проживав разом з покійним останні 4 роки і був на його утриманні, а також син, 

дочка та сестра померлого. 

Хто має право на обов‘язкову частку в спадщині? 

4. Мотивуйте - яким повинен бути розподіл спадкового майна в 

наступній ситуації? 

Гр. Клименко на вантажній машині підвозив з поля батька у кузові. На 

перехресті водій не справився з управлінням, в результаті чого пасажир випав з 

кузова і загинув. Батько залишив заповіт на користь сина. Донька загиблого 

звернулася до суду із заявою про визнання заповіту недійсним. 

На утриманні доньки - їх непрацездатна мати (дружина загиблого). 
 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: встановлювати порядок черговості 

спадкоємців; визначати правовий статус зачатої, але ще ненародженої дитини 

як спадкоємця; складати проект заповіту. 

Рекомендована література до Теми 18: (посилання на порядковий 

номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни) 

- Нормативні акти України: 1.1., 1.4.,1.6., 1.7. 

- Підручники, посібники: 2.2., 2.3.,2.6., 2.7., 2.9, 2.12., 2.13. 

 

 

ТЕМА 22. Докази та доказування у цивільному процесі 
Практичне заняття 2 год. 

План 

1. Визначте які факти повинна доказувати кожна сторона у справі?  

Технікум звернувся з позовом на бібліотекаря Пилипенка про стягнення 

5000 грн – вартості книг, що бракує у бібліотеці технікуму. 

У судовому засіданні відповідач пояснив суду, що недостача книг на 

зазначену суму трапилася не з його вини, а через те, що не були створені умови 

для належного зберігання книг. Бібліотека, якою він завідував, знаходилася в 

коридорі; шафи з книгами погано зачинялись, нерідко, приходячи на роботу, 

бачив їх відчиненими, про що двічі повідомляв директора технікуму. На цій 

підставі відповідач просив відмовити позивачеві у позові. 

Представник позивача наполягав на задоволенні позову, посилаючись на 

те, що відповідач визнавав факт нестачі на 5000 грн. 

2. Проаналізуйте які факти мусить довести кожна сторона? Чи є в 

даному випадку доказові факти, чи може суд скористатися ними? Які засоби 

доказування можуть бути використані у нижченаведеній справі?  

Лещенко подала позов на Власову про виселення її через неможливість 

сумісного проживання. Позивачка вказала, що відповідачка систематично 

ображає її непристойними словами. Для підтвердження своїх пояснень 
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Лещенко просила викликати свідками Нілову і Баранову, сусідок по квартирі, і 

подала характеристику, в якій зазначалося, що позивачка є добросовісною 

працівницею. 

Відповідачка Власова подала суду довідку про те, що хвора на 

гіпертонію, довідку з місця роботи, що вона виконує виробничий план, але 

створює в колективі конфліктні ситуації. 

3. Визначте, які факти входять до предмета доказування по цій справі. 

Вирішіть питання про належність і допустимість доказів у даній справі: 

Кутузов подав позов на Смирнова про стягнення боргу в сумі 12000 грн 

за розпискою і, підтверджуючи свої вимоги, просив допитати свідків Молюта, 

Сердюка, Нечитайла, які були присутні при укладанні договору позики і 

підписалися у розписці. Смирнов заперечував проти позову, посилаючись на те, 

що в присутності своєї жінки Смирнової повернув борг, але розписку в 

позивача не витребував. 

4. Викладіть підстави, засоби, порядок забезпечення доказів? 

Подаючи позов про поділ майна, Петін просив суд: 1) негайно допитати 

свідка Косенка, який знаходився в лікарні у тяжкому стані; 2) розшукати 

грошовий вклад відповідачки в банках м. Харкова; 3) накласти арешт на 

кореспонденцію, що надходить на поштамт на ім‘я відповідачки, тому що вона 

одержує листи від свого знайомого з порадами, як ввести в оману суд і не дати 

можливості виграти процес. Як повинен діяти суддя?  

5. Визначте чи правильно вирішив суд. 

На судовому засіданні при розгляді справи на право власності на будинок 

позивач Сидоров надав суду письмове свідчення двох свідків про те, що даний 

будинок він успадкував після смерті своїх батьків. Сидоров пояснив, що вказані 

свідки знаходяться у відрядженні і не можуть з‘явитися на судове засідання, 

щоб дати суду показання особисто. Відповідач заперечував проти залучення до 

справи цих показань. Суд винісухвалу, якою залучив до справи письмові 

свідчення свідків, представлені позивачем. 

Хто може бути свідком? Які права та обов‘язки свідків? Що таке судове 

доручення? З‘ясуйте засади, способи та порядок забезпечення доказів. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: визначати зміст судового доручення щодо 

збирання доказів; складати процесуальні документи (заяви, клопотання); 

застосовувати способи забезпечення доказів. 

Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під 

час вивчення теми: 

1. Заяви про забезпечення доказів. 

2. Заява про витребування доказів. 

3. Заяви про виклик свідків. 

4. Заява про призначення експертизи. 

5. Клопотання про допит свідка. 

Рекомендована література до Теми 22: (посилання на порядковий 

номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни) 
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1. Нормативні акти України: 1.1., 1.4., 1.6., 1.8., 1.33. 

2. Підручники, посібники: 2.14. - 2.22. 

 

 

ТЕМА 24. Пред’явлення позову. Відкриття провадження у справі 
Практичне заняття 2 год. 

План 
1. Визначте і мотивуйте чи може бути об’єднано дві вимоги в одній 

позовній заяві в наступній ситуації?  

Ципко  звернулась до суду з позовом до Уральського з позовом про 

відшкодування матеріальної та моральної шкоди. У позовній заяві вона вказала, 

що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у здійсненні якої винним було 

визнано Уральського, який був звільнений від покарання у зв‘язку з амністією, 

загинула її дочка. 

Свої позовні вимоги Ципко мотивувала тим, що вона понесла витрати на 

поховання дочки та що їй було завдано моральних страждань. 

2. Аргументуйте як повинен діяти суд в наведеній процесуальній 

ситуації? Визначте предмет та підставу позову по даній справі: 

Бондаренко працювала поваром-бригадиром їдальні, з нею була укладена 

угода про повну матеріальну відповідальність. Наказом завідуючого їдальнею 

вона була звільнена з роботи у зв‘язку з утратою довіри. 

Не погоджуючись зі звільненням, Бондаренко звернулася до суду з 

позовом про зміну формулювання причини звільнення. Під час розгляду справи 

в судовому засіданні позивачка подала до суду письмову заяву про зміну 

позовних вимог та просила поновити її на роботі і стягнути з відповідача 

заробітну платню за час вимушеного прогулу. 

3. Розгляньте, чи відповідають дії суду чинному законодавству? Дайте 

мотивований висновок щодо процесуальної ситуації: 

Василенко К.А. звернувся в суд з позовом, в якому просив визнати за ним 

право на користування житловим приміщенням – кімнатою розміром 25,8 кв.м, 

пославшись на те, що він був засуджений до позбавлення волі на термін шість 

місяців. У травні 2010 р. звільнився з місць позбавлення волі після відбування 

покарання. Райвиконком м. Дніпропетровська не дозволив йому оселитися в 

кімнаті і надав її Петренку А.В. 

На думку Василенка К.А., він не втратив права на користування 

житловим приміщенням, тому просив визнати недійсним ордер, виданий 

Петренку А.В. Суд провадження по справі закрив з тих підстав, що заява 

Василенка К.А. не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства, 

оскільки його вимоги спрямовані на відновлення реєстрації, в чому йому 

відмовлено поліцією, а такі вимоги підлягають розгляду в адміністративному 

суді.  

4. Дайте аналіз зазначеній процесуальній ситуації. Чи правильне рішення 

прийняв суд? 

До суду м. Дніпропетровська звернулася Балаш Р.І. з позовом до ФОП 

Колізуб Н.В. з позовом про захист прав споживача. Свої позовні вимоги 
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позивачка обгрунтувала тим, що вона придбала у відповідача меблі на загальну 

суму 2600 грн. У зв‘язку з тим, що меблі мають суттєві недоліки, які не можна 

усунути, позивачка просила суд розірвати договір купівлі-продажу між нею та 

відповідачем, стягнути з відповідача вартість меблів у розмірі 2600 грн та 

моральну шкоду в розмірі 1000 грн.  

Своєю ухвалою суд відмовив у відкритті провадження у справі, вказавши, 

що позивачка не може звертатися з позовною заявою, яка містить декілька 

вимог, тому її заява не може бути розглянута в порядку цивільного 

судочинства.  

5. Розгляньте ситуацію і вкажіть наслідки пропуску процесуальних 

строків. 

Суд виніс рішення про відмову Гріненко в позові про відновлення на 

роботі. Через 2 дні Гріненко був збитий автомобілем і у важкому стані 

відправлений в лікарню, де знаходився на лікуванні 2 місяця. Після одужання 

Гріненко звернувся в юридичну консультацію за порадою стосовно питання 

про можливість оскарження судового рішення. 

Складіть скаргу, відповідь адвоката. Чим відрізняється продовження 

процесуального терміну від його поновлення?  

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття:  складати позовні заяви; виконувати вимоги 

ухвали суду про залишення заяви без руху; ефективно визначати предмет, 

підстави, зміст позову. 

Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під 

час вивчення теми: 

1. Позовна заява про розірвання шлюбу. 

2. Позовна заява про визнання права власності на будинок. 

3. Позовна заява про розподіл майна подружжя. 

4. Позовна заява про усунення перешкод в користуванні земельною 

ділянкою. 

5. Заперечення проти позову про розірвання шлюбу.  

Рекомендована література до Теми24: 

1. Нормативні акти України: 1.1., 1.4.,1.6., 1.8. 

2. Підручники, посібники: 2.14. - 2.22. 

 

 

ТЕМА 26. Судовий розгляд цивільних справ. Судові рішення. 
Практичне заняття 2 год. 

План 
1. Проаналізуйте ситуацію і визначте чи в усіх випадках було достатньо 

підстав для відкладення розгляду справи? 

Домовласник Карпов звернувся з позовом про виселення зі свого будинку 

наймача Дубнікова з того приводу, що наймач не виконує умов договору і не 

сплачує за житло. Суд неодноразово відкладав розгляд справи за таких підстав: 

перший раз - у зв´язку з неврученням відповідачеві судової повістки, другий - 
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через неявку відповідача, якого було своєчасно повідомлено, третій - внаслідок 

письмової заяви відповідача про хворобу, четвертий - у зв‘язку із задоволенням 

клопотання відповідача про відвід судді, п´ятий - у зв´язку із прийняттям 

зустрічного позову відповідача про стягнення з позивача коштів, які було 

використано на капітальний ремонт будинку.  

2. Визначте чи правильно діяв суд? 

У справі про поділ майна між подружжям Чумакових відповідач Чумаков 

надіслав заяву до суду з проханням про зупинення провадження у справі у 

зв´язку з тим, що він за вироком суду відбуває покарання у виправно-трудовій 

колонії. Суд заяву задовольнив і провадження у справі зупинив.  

3. Дайте оцінку діям суду. 

Мироненко Ю. звернулася з позовом на Мироненка А. про поділ 

спільного майна. Суд постановив ухвалу, якою заяву залишив без розгляду. 

Ухвалу було мотивовано тим, що сторони 19 квітня і 7 травня 2000 р. не 

з‘явилися досуду без поважних причин, але про причини неявки суд не 

повідомили. Суд дійшов висновку про неможливість розгляду справи за тими 

матеріалами, що містяться у справі, за відсутності сторін. В апеляційній скарзі 

Мироненко Ю. просила скасувати ухвалу місцевого суду, посилаючись на те, 

що 19 квітня вона не мала змоги прийти до суду через хворобу, проте її адвокат 

до суду з´явився. Стосовно неявки 7 травня їй повідомили, що відповідач 

заявив клопотання про передачу справи до іншого суду, і вона виходила з того, 

що за цих обставин справу буде відкладено.  

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: складати процесуальні документи ( судове 

рішення, ухвали суду, ); визначати строк набуття судовим рішенням законної 

сили; визначати строк набуття законної сили ухвали суду. 

Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під 

час вивчення теми: 

1. Судове рішення. 

2. Ухвала суду про зупинення провадження по справі. 

3. Заочне рішення по справі. 

4. Заява про перегляд заочного рішення. 

Рекомендована література до Теми26: 

1. Нормативні акти України: 1.1., 1.4.,1.6., 1.8. 

2. Підручники, посібники: 2.14. - 2.22. 

 

 

ТЕМА 27. Наказне провадження. Окреме провадження 
Практичне заняття 2 год. 

План 

1. Вирішить справу та вкажіть на процесуальні особливості розгляду 

справ про визнання громадянина недієздатним.  

На прийом до судді з'явилася Мельникова і заявила, що її чоловік 

страждає важким психічним захворюванням. В даний час до нього 
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пред'явлений позов його родичами про розділ домоволодіння, отриманого в 

порядку спадкування після смерті батька. Мельников за станом здоров'я не 

може брати участь у судовому розгляді. 

Чи може Мельникова представляти інтереси чоловіка в процесі ? 

2. З’ясуйте чи правильно вирішив суд? 

Федоренко звернулася в Комінтернівський районний суд м. Харкова з 

заявою про визнання її чоловіка Федоренко обмежено дієздатним на тій 

підставі, що він систематично пиячить і не приносить додому заробітну плату. 

У судовому засіданні представник органа опіки і піклування дав висновок: 

заява Федоренко підлягає задоволенню, тому що заробітна плата дружини 

невелика, у родині двоє неповнолітніх дітей, поводження чоловіка ставить 

родину в скрутний матеріальний стан. Федоренко в судове засідання не 

з'явився, але повістку в суд одержав. 

Суд визнав Федоренко обмежено дієздатним. 

3. Дайте нормативне обґрунтування рішенню суду в наступній ситуації:  

Під час відпустки Кротенко плив на теплоході по Чорному морю. В ніч на 

16 липня 2012 р. внаслідок аварії теплохід затонув. Серед врятованих пасажирів 

Кротенка не було, вдома він досі не з´явився. Дружина Кротенка звернулася до 

суду із заявою про встановлення факту смерті чоловіка, бо її дітям повинна 

бути призначена пенсія в разі втрати годувальника. Суд розглянув справу й 

установив факт смерті Кротенка. 

 

4. Вирішить задачу:  

Петров, який внаслідок зловживання спиртними напоями опинився із 

сім‘єю в тяжкому матеріальному становищі. На вимогу матері звернувся із 

заявою до суду за місцем роботи про визнання його обмежено дієздатним та 

про призначення матері його опікуном. 

Суд на підставі наявних довідок витверезника та дільничного лікаря, що 

стверджували факт алкоголізму, оголосив Петрова обмежено дієздатним, 

залишивши без розгляду питання про призначення опікуна. За справою не було 

стягнуто державне мито. 

Яким способом можна виправити цей недолік суду ? Напишіть 

резолютивну частину рішення суду. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: складати процесуальні документи ( заяви, 

ухвали суду, ); визначити діяльність Національної поліції у порядку визнання 

особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою; визначати строк 

набуття законної сили ухвали суду. 

Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під 

час вивчення теми: 

1. Заява про визнання особи недієздатною. 

2. Заява про визнання особи обмежено дієздатною.  

3. Заява про визнання особи безвісно відсутньою. 

4. Заява про усиновлення дитини. 
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Рекомендована література до Теми27: 

1. Нормативні акти України: 1.1., 1.4.,1.6., 1.8. 

2. Підручники, посібники: 2.14. - 2.22. 

 

 

ТЕМА 28. Апеляційне провадження. Касаційне провадження. 

Перегляд судових рішень 
Практичне заняття 2 год. 

План 

1. Розгляньте ситуацію і визначте як повинен діяти апеляційний суд. 

Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська розглянув справу і 

задовольнив позовні вимоги Латишевої про розірвання шлюбу і стягнення 

аліментів на користь дитини. Відповідач, що знаходився в тривалому 

службовому відрядженні в м. Пскові, довідався про зміст рішення з телеграми 

своєї матері. 

Щоб уникнути пропуску строку апеляційного оскарження Латишев 

направив до Апеляційного суду Дніпропетровської області телеграму такого 

змісту: ―Рішення Бабушкінського районного суду про розірвань шлюбу і 

стягненні аліментів не погоджене зі мною. Прошу переглянути справу з моєю 

участю. Подробиці листом. 

Чи може телеграма відповідача розглядатися як апеляційна скарга?  

2. Вирішить задачу. 

Районний суд розглянув позов про розділ майна подружжя Панкратових і 

виніс відповідне рішення. Позивачка Панкратова Т.Л. оскаржила рішення в 

апеляційному суді із проханням скасувати рішення, тому що справа була 

розглянута в її відсутності, і вона не була сповіщена про день і час судового 

засідання. Апеляційний суд відхилив скаргу Панкратової Т.Л.  з тих підстав, що 

рішення районного суду є обґрунтованим і винесено відповідно до норм 

сімейного законодавства. Чи вірна ухвала апеляційного суду? 

Чи можливе касаційне провадження? 

3. Дайте аргументовану відповідь по справі. 

При розгляді позову ЖЕК про виселення Борового, в основу рішення 

були покладені показання свідків Рема, Діброви, Позняка, яких суд у судовому 

засіданні не допитував, а показання, зроблені ними в попередніх судових 

засіданнях перед іншим складом суду, не оголошував. Крім того, інші свідки 

Горовий і Магуза в судовому засіданні не допитувалися, про кримінальну 

відповідальність не попереджались, але сторони ставили їм запитання. У справі 

була проведена графічна експертиза, але висновок експерта не оголошувався в 

судовому засіданні. 

Які порушення допущені при розгляді справи ? 

Яку ухвалу належить постановити судовій палаті в цивільних справах 

апеляційного суду при встановленні таких порушень ? 

4. З’ясуйте яке повинно бути рішення по справі. 

Між спадкоємцями Григоришиною і Блиновою виник спір з приводу 

поділу спадкового майна. Блинова вважала, що при визначенні її розміру 
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частки майна не повинні враховуватися предмети домашнього вжитку. 

Розглянувши справу, суд поділив порівну майно між спадкоємцями та включив 

до нього і предмети домашнього вжитку. 

Через місяць до цього ж суду звернувся Буркаль із заявою до 

Григоришиної і Блинової про визнання права власності на спадкове майно, яке 

було поділено між відповідачами, а належало йому за заповітом померлого 

батька Буркаль Г.К. 

Які види спадщини передбачені ЦК? 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: складати процесуальні документи (апеляційну 

скаргу, касаційну скаргу тощо); визначати порядок здійснення проваджень. 

Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під 

час вивчення теми: 

1. Апеляційна скарга на рішення суду першої інстанцїї. 

2. Касаційна скарга на рішення суду. 

3. Касаційна скарга на ухвалу суду. 

4. Заяви про перегляд судового рішення у зв‘язку з нововиявленими 

обставинами. 

5. Заява про перегляд судового рішення Верховним Судом. 

Рекомендована література до Теми28: 

1. Нормативні акти України: 1.1., 1.4.,1.6., 1.8. 

2. Підручники, посібники: 2.14. - 2.22. 
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2. Теми семінарських занять  
 

ТЕМА 1. Цивільне право в системі права України. 

Цивільні правовідносини 
Семінарське заняття - 2 год. 

План 

1. Поняття цивільного права та його місце в системі права України. 

2. Предмет та метод цивільного права. 

3. Принципи та функції цивільного права, їх правове значення. 

4. Поняття, ознаки та види цивільних правовідносин. 

5. Елементи цивільних правовідносин. 

6. Підстави виникнення, зміни і припинення цивільних правовідносин. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
цивільне право, предмет і метод цивільно-правового регулювання, цивільне 

законодавство, джерело цивільного права, аналогія права та закону, звичай 

ділового обігу, пандектна та інституційна система викладення, рецепція. 

цивільне законодавство, аналогія закону, аналогія права, джерела цивільного 

права, дія цивільних законів у часі, у просторі та за колом осіб, прогалини в 

законодавстві, зворотна сила законів, склад цивільних правовідносин, об‘єкт 

цивільних правовідносин, суб‘єкт цивільних правовідносин, зміст цивільних 

правовідносин, суб‘єктивне право, суб‘єктивний обов‘язок. 

Рекомендована література до Теми 1: (посилання на порядковий номер 

у списку рекомендованої літератури до дисципліни) 

1. Нормативні акти України: 1.1., 1.4.,1.6., 1.7. 

2. Підручники, посібники: 2.1. – 2.5., 2.8, 2.10., 2.11., 2.13. 
 

 

ТЕМА 2. Фізичні особи як суб'єкти цивільного права 
Семінарське заняття - 2 год. 

План 

1. Поняття та ознаки фізичної особи. 

2. Поняття цивільної правоздатності фізичних осіб та її зміст. 

3. Поняття цивільної дієздатності фізичних осіб та її види. 

4. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою і оголошення її 

померлою. 

5. Поняття і цивільно-правове значення місця проживання. 

6. Обов‘язки органів внутрішніх справ по розшуку безвісно відсутніх 

фізичних осіб. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
фізична особа, правосуб'єктність, правоздатність, дієздатність, емансипація 

недієздатна особа обмежено дієздатна особа, часткова дієздатність, мінімальна 

дієздатність, ім'я, акти цивільного стану, місце проживання, честь гідність, 

життя, здоров‘я, право на власне зображення, право на особисту 
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недоторканність. 

Рекомендована література до Теми 2: (посилання на порядковий номер 

у списку рекомендованої літератури до дисципліни) 

3. Нормативні акти України: 1.1., 1.4. - 1.6., 1.7., 1.17. 

4. Підручники, посібники: 2.1. – 2.5., 2.8, 2.10., 2.11., 2.13. 

 

 

ТЕМА 4. Об’єкти цивільних прав 
Семінарське заняття - 2 год. 

План 

1. Поняття та класифікація об‗єктів цивільних правовідносин. 

2. Майно. Речі як об‗єкти цивільних правовідносин. Класифікація речей. 

3. Цінні папери як об‗єкти цивільних правовідносин. Класифікація 

цінних паперів. Види та групи цінних паперів за законодавством України 

4. Роботи, послуги як обєкти цивільних правовідносин. 

5. Інформація як обєкт цивільних правовідносин. 

6. Гроші як обєкт цивільних правовідносин. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

річ, майно, нерухомість, цінні папери, результат робіт, послуги, інформація, 

результати інтелектуальної та творчої діяльності, гроші, честь, гідність, ділова 

репутація. 

Рекомендована література до Теми 4: (посилання на порядковий номер 

у списку рекомендованої літератури до дисципліни) 

3. Нормативні акти України: 1.1., 1.4.,1.6., 1.7., 1.19., 1.21., 1.23. 

4. Підручники, посібники: 2.1. – 2.5., 2.8, 2.10., 2.11., 2.13. 

 

 

ТЕМА 6. Правочини 
Семінарське заняття - 2 год. 

План 
1. Поняття, ознаки та значення правочинів. 

2. Класифікація правочинів. 

3. Форми правочинів. 

4. Загальні умови дійсності правочинів. 

5. Застосування положень про недійсність правочинів в практичній 

діяльності органів внутрішніх справ. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
правочин, форма правочину, усний правочин, письмовий правочин, фіктивний  

правочин, удаваний правочин, реституція. 

Рекомендована література до Теми 6: (посилання на порядковий номер 

у списку рекомендованої літератури до дисципліни) 

1. Нормативні акти України: 1.1., 1.4.,1.6., 1.7. 

2. Підручники, посібники: 2.1. – 2.5., 2.8, 2.10., 2.11., 2.13. 
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ТЕМА 7. Право власності. Речові права на чуже майно 
Семінарське заняття - 2 год. 

План 

1. Поняття власності і права власності. 

2. Елементи права власності (правомочності власника): володіння, 

користування і розпорядження майном. 

3. Форми та види власності в Україні: порівняльна характеристика 

чинного законодавства. 

4. Придбання (виникнення) і припинення власності. 

5. Момент виникнення права власності у набувача майна за договором. 

Ризик випадкової загибелі речі. 

6. Речові права на чуже майно: поняття, ознаки, місце у системі 

цивільних прав. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
речове право, власність, право власності, право володіння, право користування, 

право розпорядження, емфітевзис, сервітут, суперфіцій, речове право, 

власність, право власності, право володіння, право користування, право 

розпорядження, емфітевзис, сервітут, суперфіцій. 

Рекомендована література до Теми 7: (посилання на порядковий номер 

у списку рекомендованої літератури до дисципліни) 

1. Нормативні акти України: 1.1., 1.4.,1.6., 1.7. 

2. Підручники, посібники: 2.1. – 2.5., 2.8, 2.10., 2.11., 2.13. 

 

ТЕМА 10. Зобов’язальне право. Забезпечення виконання зобов’язань 
Семінарське заняття - 2 год. 

План 
1. Поняття зобов‘язального право і зобов'язання. 

2. Зобов'язальне правовідношення. 

3. Підстави виникнення зобов'язань. 

4. Суб'єкти зобов'язань. 

5. Поняття і способи забезпечення зобов‘язань. 

6.  Характеристика способів і засобів забезпечення виконання 

зобов‘язань. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

зобов'язання, склад зобов'язання, суб‘єкти зобов'язання, кредитор, боржник, 

третя особа, об'єкти зобов'язання, зміст зобов'язань, солідарне та часткове 

зобов‘язання, регресне зобов‘язання, принципи виконання зобов‘язань, 

принцип належного виконання, принцип реального виконання, неустойка, пеня, 

порука, завдаток, притримання, застава, альтернативна неустойка, залікова 

неустойка, виключна неустойка, аванс, майновий поручитель, гарант, 

принципал, заставодержатель, заставодавець, закладна. 

Рекомендована література до Теми 10: (посилання на порядковий 

номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни) 
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1. Нормативні акти України: 1.1., 1.2., 1.4.,1.6., 1.7. 

2. Підручники, посібники: 2.2., 2.3.,2.6., 2.7., 2.9, 2.12., 2.13. 

 

 

ТЕМА 18. Спадкове право 
Семінарське заняття - 2 год. 

План 
1. Поняття та ознаки спадкового права. 

2. Місце та час відкриття спадщини. Позбавлення права на спадкування. 

3. Спадкування за законом. 

4. Спадкування за заповітом. Форма заповіту. 

5. Порядок прийняття спадщини. 

6. Спадкова трансмісія. 

7. Відповідальність спадкоємців за борги спадкодавця. 

8. Розподіл спадщини між спадкоємцями. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
спадкування, спадщина, спадкодавець, спадкоємець, заповідальний відказ, 

покладення, обов‘язкова частка, підпризначення спадкоємця (субституція), 

спадкування за законом, черги, спадкування за правом представлення, 

відкриття спадщини, прийняття спадщини, відмова від спадщини, охорона 

спадщини, спадкова трансмісія, відумерлість спадщини, спадковий договір.  

Рекомендована література до Теми 18: (посилання на порядковий 

номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни) 

1. Нормативні акти України: 1.1., 1.4.,1.6., 1.7. 

2. Підручники, посібники: 2.2., 2.3.,2.6., 2.7., 2.9, 2.12., 2.13. 

 

 

ТЕМА 19. Поняття, система, принципи та джерела цивільного 

процесуального права. Цивільне судочинство 
Семінарське заняття - 2 год. 

План 

1. Поняття, предмет, система цивільного процесуального права. 

2. Норми цивільного процесуального права, їх класифікація. Дія 

норм цивільного процесуального права. 

3. Джерела цивільного процесуального права. 

4. Цивільне судочинство, його провадження і стадії. 

5. Поняття та система принципів цивільного процесу, їх класифікація.  

6. Принципи, закріплені Конституцією України.  

7. Принципи, закріплені законодавством про судочинство. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:цивільне 

процесуальне право, цивільний процес, форма захисту права, цивільна 

процесуальна форма, норми цивільного процесуального права, предмет 

цивільного процесуального права, предмет цивільного процесу, імперативний і 
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диспозитивний методи цивільного процесуального права, джерела, 

провадження та стадії цивільного процесу, поняття принципів цивільного 

процесу, система принципів цивільного процесу, класифікація принципів 

цивільного процесу, принципи закріплені Конституцією України, принципи, 

закріплені законодавством про судочинство. 

Рекомендована література до Теми 19: 

1. Нормативні акти України: 1.1., 1.4.,1.6., 1.8. 

2. Підручники, посібники: 2.14. - 2.22. 

 

 

ТЕМА 20. Цивільні процесуальні правовідносини 
Семінарське заняття - 2 год. 

План 
1. Поняття цивільних процесуальних правовідносин. 

2. Передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин: 

      а) норми цивільного процесуального права як передумови виникнення 

правовідносин; 

      б) цивільна процесуальна правоздатність як передумова виникнення 

правовідносин; 

      в) процесуальні юридичні факти як передумова виникнення цивільних 

процесуальних правовідносин. 

3. Елементи цивільних процесуальних правовідносин: 

      а) суб‘єкти; 

      б) об‘єкт; 

      в) зміст цивільних процесуальних правовідносин. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
цивільні процесуальні правовідносини; суб‘єкти, об‘єкт цивільних 

процесуальних правовідносин; цивільна процесуальна правосуб‘єктність; 

цивільна процесуальна правоздатність; цивільна процесуальна дієздатність; 

юридичні процесуальні факти; передумови виникнення цивільних 

процесуальних правовідносин; зміст цивільних процесуальних правовідносин. 

Рекомендована література до Теми 20: 

1. Нормативні акти України: 1.1., 1.4.,1.6., 1.8. 

2. Підручники, посібники: 2.14. - 2.22. 

 

ТЕМА 23.  Цивільно-процесуальні строки. Санкції та судові витрати 
Семінарське заняття - 2 год. 

План 
1. Цивільні процесуальні строки: 

- поняття, значення і види процесуальних строків;  

- обчислення, зупинення, продовження, поновлення процесуальних 

строків; 

- позовна давність. 



 

 

23 

 

2. Поняття витрат в цивільному процесі. Витрати з провадження 

цивільної справи: 

- судовий збір; 

- витрати, пов‘язані з розглядом справи в суді; 

- розподіл судових витрат між сторонами.  

3. Санкції цивільного процесуального права: 

а) заходи захисту; 

б) заходи відповідальності; 

в) заходи процесуального примусу. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
строки, цивільні процесуальні строки, поняття процесуальних строків, види 

процесуальних строків, обчислення строків, зупинення строків, продовження 

строків, поновлення строків, поняття витрат, судовий збір, санкції, 

процесуальний захист, процесуальна відповідальність, процесуальний примус. 

Рекомендована література до Теми 23: 

1. Нормативні акти України: 1.1., 1.4.,1.6., 1.8. 

2. Підручники, посібники: 2.14. - 2.22. 

 

 

ТЕМА 25. Провадження у справі досудового розгляду 
Семінарське заняття - 2 год. 

План 

1. Завдання, зміст та процесуальний порядок провадження у справі до 

судового розгляду. 

2. Дії судді з підготовки справи до судового розгляду. 

3. Попереднє судове засідання.  

4. Зміни в позовному спорі: відмова від позову, визнання позову, 

зміна предмету та підстав позову, мирова угода. 

5. Забезпечення доказів; забезпечення позову, види забезпечення 

позову. 

6. Виклик свідка; витребування доказів; порядок призначення 

експертизи. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають 

засвоєнню:заперечення відповідача проти позову; попереднє судове засідання; 

відмова від позову; мирова угода; визнання позову; забезпечення позову; 

забезпечення доказів; витребування доказів; судові доручення; призначення 

експертизи; судовий виклик, судове повідомлення; повноваження суду; 

процесуальні права і обов‘язки сторін; призначення справи до розгляду. 

Рекомендована література до Теми 25: 

1. Нормативні акти України: 1.1., 1.4.,1.6., 1.8. 

2. Підручники, посібники: 2.14. - 2.22. 
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3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

курсантів на практичних (семінарських) заняттях 

 
Б

А
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання, винесені на розгляд з дисципліни «Цивільне право та процес», 
курсантом засвоєні у повному обсязі; на високому рівні сформовані необхідні 
практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, передбачені планом заняття, 
виконані в повному обсязі. Під час заняття продемонстрована стабільна активність та 
ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв‘язання практичних завдань, 
висловлення власної думки стосовно дискусійних питань ґрунтується на глибокому 
знанні чинного цивільного та цивільно-процесуального законодавства, теорії та 
правозастосовної практики. 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття 
навчальні завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час 
заняття продемонстрована ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв‘язання 
практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 
переважно ґрунтується на знанні чинного цивільного та цивільно-процесуального 
законодавства, теорії та правозастосовної практики. 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та 
закріплення; навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види 
завдань виконані з помилками, що потребують грунтовного переосмислення 
теоретичного матеріалу. 

2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, курсантом засвоєні частково, прогалини у 
знаннях не носять істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані 
недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань 
містять істотні помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

Курсант не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного матеріалу, з 
труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, що 
розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє відповідними 
вміннями і навичками, необхідними для розв‘язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 
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4. Рекомендована література 

1.  Основна: 
1.1. Конституція України від 28.06.1996 р. // www.rada.gov.ua; 

1.2. Міжнародна конвенція про морські застави та іпотеки 1993 р. // 

www.rada.gov.ua. 

1.3. Конвенція Організації Об‘єднаних Націй про договори повністю або 

частково морського міжнародного перевезення вантажів 2008 р. // 

www.rada.gov.ua; 

1.4.  Загальна декларація прав людини. Документ ООН, схвалено 10 грудня 

1948 року. 
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