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1. Теми практичних занять 
 

ТЕМА 8. Пред’явлення позову. Відкриття провадження у справі 

 

Практичне заняття – 2 год.  

 

План 

 
1. Привітання. 
2. Перевірка наявності здобувачів вищої освіти, заповнення журналу. 
3. Оголошення теми. 
4. Вирішення задач по темі. 

 

1. Ципко М.В. звернулась до суду з позовом до Уральського С.О. 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 С.О., який був звільнений від покарання у 

зв’язку з амністією, загинула її дочка. 

Свої позовні вимоги Ципко М.В. мотивувала тим, що вона понесла 

витрати на поховання дочки та що їй було завдано моральних страждань. 

Чи може бути об’єднано ці дві вимоги в одній позовній заяві? Дайте 

нормативне обґрунтування свого висновку. 

 

2. Бондаренко В.Г. 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 В.Г. 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. 

Як повинен діяти суд в даній процесуальній ситуації? Визначте предмет 

та підставу позову по даній справі. 

 

3. 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 роз-гляду в порядку цивільного судочинства, 

оскільки його вимоги спрямовані на відновлення реєстрації, в чому йому 
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відмовлено органами міліції, а такі вимоги підлягають розгляду в 

адміністративному суді.  

Чи відповідають дії суду чинному законодавству? Дайте мотивований 

висновок щодо даної процесуальної ситуації. 

 

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

Колізуб Н.В. з позовом про захист прав споживача. Свої позовні вимоги 

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.  

Чи правильне рішення прийняв суд? Дайте аналіз зазначеній 

процесуальній ситуації. 

 

5. 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? Укажіть наслідки пропуску 

процесуальних строків. 

 

ТЕМА 14. Апеляційне провадження  

 

Практичне заняття – 2 год.  

План 

 
1. Привітання. 
2. Перевірка наявності здобувачів вищої освіти, заповнення журналу. 
3. Оголошення теми. 
4. Вирішення задач по темі. 

1. 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 
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стягненні аліментів не погоджене зі мною. Прошу переглянути справу з моєю 

участю. Подробиці листом. 

Як повинен діяти апеляційний суд? Чи може телеграма відповідача 

розглядатися як апеляційна скарга?  

 

2. Місцевий суд відмовив Шевченко у позові про поновлення на роботі. 

До апеляційної скарги Шевченко додала довідку з жіночої консультації про 

вагітність (10 - 12 тижнів). У засіданні місцевого суду позивачка цю обставину 

не зазначила.  

У судовому засіданні апеляційного суду прокурор вимагав скасувати 

рішення місцевого суду і винести нове рішення про поновлення позивачки на 

роботі. Посилаючись на те, що у справі не вимагається збір чи додаткова 

перевірка доказів, а обставини справи встановлені судом першої інстанції 

повно і правильно, але допущена помилка у застосуванні норм матеріального 

права, апеляційний суд постановив нове рішення, яким поновив Шевченко на 

роботі.  

Дайте висновок про правильність рішення апеляційного суду та про 

процесуальну природу додаткових матеріалів.  

 

3. Комісія зі справ неповнолітніх виконкому Індустріальної районної 

ради народних депутатів пред’явила позов про позбавлення Яблочкіной 

батьківських прав у відношенні дочки 1991 р. народження. Районний суд 

задовольнив позовну вимогу і передав дитину на виховання в дитячу установу. 

Батько дитини, Яблочкін, довідавшись про рішення суду, подав апеляційну 

скаргу, у якій указав що він не згодний з рішенням суду, що розглянув справу 

без його участі, не з’ясувавши, чи є батько і чи бажає він виховувати дочку. 

Чи підлягає прийняттю і розгляду апеляційним судом скарга Яблочкіна? 

Чи є підстави для скасування рішення? 

4. Місцевий суд розглянув справу за позовом громадянина Козака до 

Управління залізниці про стягнення плати за оренду складських приміщень і в 

позові відмовив з тієї причини, що позивач не звертався з претензією до 

Управління залізниці. 

Чи є підстави для апеляційного оскарження цього рішення суду?  

 

5. Оцінювання здобувачів вищої освіти. 

 

Обсяг знань, вмінь здобувача вищої освіти після вивчення теми:  

Знати: 

- право апеляційного оскарження рішень і ухвал суду першої інстанції та 

його реалізація; 

- ухвали, на які можуть бути подані скарги окремо від рішення суду; 

- форма і зміст апеляційної скарги, строк її подання;  

- процесуальний порядок розгляду справи апеляційним судом; 

- повноваження апеляційного суду. 
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Вміти: 

- складати процесуальні документи ( апеляційну скаргу ); 

- визначити порядок приєднання співучасників, третіх осіб до апеляційної 

скарги, поданої особою, на стороні якої вони виступали; 

- визначати строк набуття законної сили рішення та ухвали суду 

апеляційної інстанції. 

 

Перелік процесуальних та службових документів, які складаються 

під час вивчення теми: 

1. Апеляційна скарга на рішення суду першої інстанцїї. 

2. Апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанцїї.. 

3. Апеляційна скарга на судовий наказ. 

4. Ухвала суду апеляційної інстанцїї. 

 

Рекомендована література до Теми 14: (1.1;1.2.;1.3.;.1.4.;1.5.;2.1.-

2.5.;3.5.-3.13.;3.4.;3.2.;3.1.;4.78.;4.79.;4.84.;1.3.68). 

 

ТЕМА 15. Касаційне провадження  

 

Практичне заняття – 2 год. 

План 

 
1. Привітання. 
2. Перевірка наявності здобувачів вищої освіти, заповнення журналу. 
3. Оголошення теми. 
4. Вирішення задач по темі. 

 

1. 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? 

 

2. 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 ? 
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Яку ухвалу належить постановити судовій палаті в цивільних справах 

апеляційного суду при встановленні таких порушень ? 

 
5. Оцінювання здобувачів вищої освіти. 

 

Обсяг знань, вмінь здобувача вищої освіти після вивчення теми:  

Знати: 

- право касаційного оскарження рішень і ухвал суду та його реалізація; 

- порядок подання касаційної скарги; 

- строк на касаційне оскарження; 

- форма і зміст касаційної скарги, строк її подання;  

- процесуальний порядок розгляду справи касаційним судом; 

- повноваження касаційного суду. 

Вміти: 

- складати процесуальні документи (касаційну скаргу); 

- визначити порядок приєднання співучасників, третіх осіб до касаційної 

скарги, поданої особою, на стороні якої вони виступали; 

- визначати строк набуття законної сили рішення та ухвали суду 

касаційної інстанції. 

 

Перелік процесуальних та службових документів, які складаються 

під час вивчення теми: 

1. Касаційна скарга на рішення суду. 

2. Касаційна скарга на ухвалу суду. 

 

Рекомендована література до Теми 15: (1.1;1.2.;1.3.;.1.4.;1.5.;2.1.-

2.5.;3.5.-3.13.;3.4.;3.2.;3.1.;4.78.;4.79.;4.84.;1.3.68). 

 

2. Теми семінарських занять  
 

ТЕМА 5. Цивільна юрисдикція. Підсудність цивільних справ 

 

Семінарське заняття – 2 год. 

План 

1. Поняття цивільної юрисдикції. 

2. Судова юрисдикція: поняття і види.  

3. Підсудність цивільних справ: 

- поняття і види підсудності; 

- порядок передачі справи з одного суду до іншого. 
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Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: судова 

юрисдикція, цивільна юрисдикція, третейський суд, підсудність, функціональна 

підсудність, родова підсудність, територіальна підсудність. 

Рекомендована література до Теми 5: (1.1;1.2.;1.3.;.1.4.;1.5.;2.1.-

2.5.;3.5.-3.13.;3.4.;4.76.;4.46.;4.41.;1.3.13.;1.3.73.) 

 

ТЕМА 12. Наказне провадження 

 

Семінарське заняття – 2 год. 

План 

1. Загальна характеристика наказного провадження (по справах про стягнення 

з боржника грошових коштів або витребування майна за заявою особи, якій 

належить право такої вимоги).  

2. Вимоги, за якими може бути видано судовий наказ. 

3. Форма і зміст заяви про видачу судового наказу. 

4. Підстави для відмови у прийнятті заяви про видачу судового наказу. 

5. Порядок розгляду заяв про видачу судового наказу. 

6. Зміст судового наказу. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:   
наказне провадження; судовий наказ як особлива форма судового рішення; 

заявник (стягувач) і боржник у наказному провадженні; виконавчий документ. 

Рекомендована література до Теми 12: (1.1;1.2.;1.3.;.1.4.;1.5.;2.1.-

2.5.;3.5.-3.13.;3.4.;2.3.;2.4.;2.5.;4.101.;4.69). 
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3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

курсантів (студентів, слухачів) на практичних (семінарських) заняттях 

 
Б

А
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання, винесені на розгляд по всім темам дисципліни «цивільний процес», 
засвоєні у повному обсязі; на високому рівні сформовані необхідні практичні 
навички та вміння складати процесуальні документи та вирішувати задачі за темами 
зазначенної дисципліни; всі навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані 
в повному обсязі, або виконані будь-які наукові роботи (конкурсні роботи, опубліковані 
тези, статті у співавторстві з викладачем в друкованих або інтернет виданнях), або 
участь у науковому гуртку кафедри. Під час заняття продемонстрована стабільна 
активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні питання є повними, розв’язання 
практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 
ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної 
практики. 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд по темам дисципліни «цивільний процес», 
засвоєні у повному обсязі; в основному сформовані необхідні практичні навички та 
вміння складати процесуальні документи та вирішувати задачі; 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 законодавства, теорії та 
правозастосовної практики. 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд по темам дисципліни «цивільний процес», у 
цілому засвоєні; практичні навички та вміння мають поверхневий характер, 
процесуальні документи складаються з помилками, потребують подальшого 
напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом заняття, 
виконані не в повному обсязі або, деякі види завдань виконані з помилками. 

2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд по темам дисципліни «цивільний процес», 
засвоєні частково, прогалини у знаннях носять істотний характер; практичні 
навички та вміння складати процесуальні документи з дисципліни та вирішувати задачі 
сформовані недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, або виконанні всі 
навчальні завдання, але всі містять істотні помилки, які потребують подальшого 
усунення. 

1 

Курсант, студент, слухач не готовий до заняття з дисципліни «цивільний процес», не 
знає більшої частини програмного матеріалу, з труднощами виконує завдання, невміє 
складати процесуальні документи та розв’язувати задачи, 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 
з зазначенної дисципліни. 

0 Відсутність на занятті 

 

 

 

 

 
  

 

 

 


