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1. Теми практичних занять 
 

ТЕМА 3. Цивільно процесуальні правовідносини 

 
Практичне заняття – 2 год. 

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

1. Гр. К. не одноразово звертався до гр. Д. із проханням звільнити його 

незаконно захоплену частину земельної ділянки. Але, оскільки гр. Д. залишав 

прохання гр. К. без уваги, останній був змушений звернутися до суду зі 

скаргою. 

Що є у даному випадку підставою виникнення цивільних процесуальних 

правовідносин? 

 2. Гр. Скворцова, яка має неповнолітню дитину розійшлася з чоловіком, 

він ухиляється від сплати аліментів, мотивуючи це тим, що є безробітним, хоча 

має нелегальне джерело доходу. 

Гр. Скворцова подала на свого колишнього чоловіка позов до суду з 

вимогою сплатити аліменти. 

Вкажіть суб’єкт та об’єкт цивільних процесуальних правовідносин. 

 3. Податкова інспекція звернулася до місцевого суду із заявою про 

стягнення несплачених податків з громадянина Козака, який надав в оренду 

відділенню залізниці складські приміщення. У розгляді справи брали участь 

адвокат на стороні Козака та представник державної податкової служби. 

Визначте, між ким і які виникли цивільні процесуальні правовідносини у 

цій справі, вкажіть їх елементи. 

4.Чи можуть бути суб’єктами цивільних процесуальних правовідносин:  

а) Марченко – 14 років, Гриценко – 13 років, душевнохворий Петров – 20 років, 

які своїми діями завдали шкоди заводу “Теплооб’єднання” (спалили тарний 

склад); 

б) ательє індпошиву одягу, що має право юридичної особи, у зв’язку з 

пред’явленим до нього позовом про присудження вартості зіпсованої тканини; 

в) гастроном № 7, що має (чи не має) права юридичної особи, за позовом 

Кругленького про поновлення на роботі, оскільки наказ про його звільнення 

підписав директор гастроному; 

г) консервний цех, що складає (чи не складає) цілісний майновий комплекс, про 

звільнення виробничого приміщення у зв’язку із закінченням терміну оренди. 

5. При розгляді справи за позовом про стягнення зайво сплачених сум за 

проведення ремонту будинку його власників Панчохіна, Назаренка й Соловей 

до фірми “Світанок” співпозивачі Панчохін і Назаренко доручили ведення 

справи співпозивачу Соловей і надали йому необхідний обсяг повноважень. 
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Визначте, між ким виникли цивільні процесуальні правовідносини та їх 

складові частини. 

 
5. Оцінювання здобувачів вищої освіти. 

 

Обсяг знань, вмінь здобувача вищої освіти після вивчення теми:  

Знати: 

- елементи цивільно процесуальних прововідносин; 

- поняття цивільна процесуальна правосуб’єктність; цивільна 

процесуальна правоздатність; цивільна процесуальна дієздатність; 

- передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин. 

Вміти: 

- визначати склад цивільно процесуальних правовідносин; 

- класифікувати суб’єкти цивільно процесуальних правовідносин; 

-тлумачити поняття цивільна процесуальна правосуб’єктність; цивільна 

процесуальна правоздатність; цивільна процесуальна дієздатність. 

 

Рекомендована література до Теми 3: (1.1;1.2.;1.3.;1.4.;1.5.; 4.3.;2.1.-

2.5.; 4.4.-4.6.;3.5.-3.13.;3.4.;4.14.;4.70.;4.43.;4.39.;4.3.;4.26.-4.30.;1.3.76.). 
 

 

ТЕМА 4. Учасники цивільного процесу 

 

Практичне заняття – 4 год (1 частина). 
План 

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

 

1. У вересні 2010 р. Пасько звернувся до суду з позовом до ВАТ 

“Долинська бавовняно-прядильна фабрика” (далі – ВАТ “Волинська БПФ”), 

Смірнової (третя особа – Долинська міська рада) про визнання недійсним 

ордера, посилаючись на те, що спільним рішенням адміністрації та профкому 

ВАТ “Долинська БПФ” від 25 листопада 1997 р. його сім’ї надано в гуртожитку 

житлові приміщення – блоки. 

У зв’язку зі збільшенням членів сім’ї та потребою поліпшення житлових 

умов спільним рішенням адміністрації та профкому ВАТ “Долинська БПФ” від 

24 вересня 2001 р. йому надано половину холу, що межує з його житлом. 

За актами приймання-передачі від 1 жовтня 2001 р. житловий фонд ВАТ 

“Долинська БПФ” передано в комунальну власність. 

Рішенням виконкому Долинської міської ради від 30 вересня 2003 р. 

надано дозвіл квартиронаймачам малосімейного гуртожитку на переобладнання 

кімнат під житлові приміщення згідно з проектом реконструкції. Відповідно до 

будівельного паспорта належна йому квартира повинна складатися з трьох 
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кімнат. 

Оскільки відповідач ВАТ “Волинська БПФ” зайняла частину холу, 

провести реконструкцію своєї квартири позивач не мав можливості, тому 

звернувся у 2005 р. до суду з позовом про усунення перешкод у користуванні 

приміщенням. У процесі розгляду справи йому стало відомо, що 15 грудня 2001 

р. ВАТ “Долинська БПФ”, вже не будучи власником цього будинку, видало 

Смірновій ордер на частину холу як житлове приміщення. 

Позивач просив визнати ордер від 15 грудня 2001 р., виданий 

адміністрацією ВАТ “Долинська БПФ” на ім’я Смірнової, недійсним. 

Визначте позивача і відповідача по цій справі. 

 

2. Вироком суду Гриценко Н.І. був засуджений до позбавлення волі з 

конфіскацією майна. Вироком був задоволений позов м’ясокомбінату, на 

користь якого з Гриценка відшкодовано 6670 грн. Дружина засудженого, 

Гриценко А.М., звернулася до суду з позовом про виключення з опису і 

звільнення від арешту телевізора і магнітофона, вказуючи, що ці речі, включені 

у вирок у кримінальному провадженні, належить їй на праві приватної 

власності. 

Визначте сторони у цій справі. Які види множинності осіб можуть бути 

на стороні відповідача? 

 

3. У жовтні 2014 р. Корженко звернувся до суду з позовом до 

Запорізьської філії ТОВ “Пальмалі” (далі – Філія ТОВ), за участю третьої особи 

Талько, про відшкодування моральної шкоди. 

Свої вимоги Корженко обґрунтував тим, що Талько, керуючи 

автомобілем, який належав Філії ТОВ, 17 лютого 2014 р. вчинив ДТП, 

внаслідок якої йому, позивачу, було заподіяно тяжкі тілесні ушкодження. 

Вироком суду від 9 липня 2014 р. Талько засуджено за скоєння цього злочину. 

Унаслідок ДТП йому, позивачу, заподіяно тяжкі переломи кісток голови і 

струс мозку, чим завдані значні фізичні й моральні страждання. Була частково 

втрачена професійна працездатність і настали вимушені суттєві зміни в його 

особистому житті. Відповідачі після цієї аварії не виявили до нього ніякої 

уваги, а тому позивач просив стягнути з них на його користь 50000 грн для 

відшкодування завданої моральної шкоди. 

Рішенням суду залишений без змін ухвалою апеляційного суду позов 

задоволено частково: стягнуто з Філії ТОВ на користь позивача 6000 грн на від-

шкодування моральної шкоди. 

Визначте сторони у цій справі. Проаналізуйте порядок заміни 

неналежного відповідача 

 

4. І. звернувся з позовом до Д. про витребування з чужого незаконного 

володіння магнітофона “Samsung”. Під час проведення судових дебатів до 

канцелярії суду надійшла позовна заява Р., який просив допустити його до 

участі у справі як третю особу, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета 

спору. У позовній заяві він зазначав, що спірний магнітофон належить саме 
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йому, у свій час він надав його у користування І. Суддя допустив Р. до участі у 

справі як третю особу, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, і 

після дослідження обставин справи за участю Р. постановив рішення на його 

користь, відмовивши І. в задоволенні позовних вимог. 

Чи правильні дії судді? Що таке предмет спору? Якими правами користуються 

треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору? 

  

 5. У зв´язку з тим, що наймач житлового приміщення Казанцев та його 

дружина Бєлякова систематично порушували правила гуртожитку, інші наймачі 

житлового приміщення Шимановський та Сидовський, які проживають в тій 

самій квартирі, пред´явили позов про виселення подружжя. 

Чи буде в даному випадку співучасть та на чиїм боці? До якого виду 

відноситься ця співучасть? 

Чи може в цій справі брати участь житловий орган та яким буде його 

процесуальне становище? 

(2 частина) 

 

6. Товариство мисливців і риболовів за погодженням з районним 

товариством “Динамо” організувало змагання зі стрілково-мисливського 

спорту. Під час проведення змагань Дубасенко був поранений Мельниченком, 

внаслідок чого він тривалий час перебував на лікуванні. У зв’язку з пораненням 

Дубасенку були нанесені збитки, і він пред’явив у суді позов про їх 

відшкодування.  

Визначте сторони у справі. 

 

7. Борсук І.Л. і його дружина Борсук С.Ф. були засуджені до позбавлення 

волі з конфіскацією майна. Разом з ним проживав син Тиміш з дружиною та 

неповнолітня його сестра, опікуном якої був призначений Борсук Ф.Д. – батько 

Борсук С.Ф. 

Борсук Тиміш звернувся з позовом про виключення з опису майна: 

швейної машини, що належала його дружині; відрізу на костюм, який придбав 

він, а також чорної (під котик) шуби та осіннього пальто, що належали 

неповнолітній сестрі Галині. 

Визначте сторони у справі.  

 

 8. Водієм Захаровим на автомобілі, який належав АТП 21003, було 

спричинено шкоду здоров’ю гр. Старикова. За порадою адвоката потерпілий 

звернувся до суду з позовом до водія Захарову за відшкодуванням збитків. 

В судовому засіданні суддя пояснив позивачу, що позов ним був 

пред’явлений до неналежного відповідача і що належний відповідач може 

виступати тільки АТП 21003. На пропозицію суду позивач не дав своєї згоди на 

заміну неналежного відповідача. Тоді суд в якості відповідача по справі притяг 

АТП 21003. 

Чи правильно зробив суд? 
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Поясніть процесуальне положення другого відповідача, його відмінність 

від відповідача. 

Як вирішити в такому випадку питання що пов’язані з витратами по 

справі? 

 

 9. Олійник Г.Б. пред’явила позов до Бабник Г.У. про стягнення аліментів 

на утримання дочки Наталії, рік народження 3 березня 1998 р. В суд також 

звернулась гр. Ковальчук Е.І. з проханням допустити її до участі в справі як 

третю особу, так як їй відомо, що сторони шлюб не розірвали, живуть однією 

сім’єю, а позов поданий з метою зменшення розміру аліментів, які вона 

одержує на утримання дочки Ірини 1995 р. народження. Суд своєю ухвалою 

допустив до участі в справі як свідка. 

Чи правильні дії суду? 
 

5. Оцінювання здобувачів вищої освіти. 

 

Обсяг знань, вмінь здобувача вищої освіти після вивчення теми:  

Знати: 

- права і обов’язки осіб , які беруть участь у справі; 

- поняття процесуальної співучасті, види; 

-умови і порядок заміни неналежної сторони. 

- підстави процесуального правонаступництва.  

- умови здійснення процесуального представництва. 

Вміти: 

- визначати склад  осіб, які беруть участь у справі; 

- складати процесуальні документи (довіреність, клопотання) 

- класифікувати процесуальне представництво; 

- застосовувати норми ЦПК України для здійснення заміни неналежної 

сторони. 

 

Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під 

час вивчення теми: 

1. Довіреність на право представництва інтересів в суді. 

2. Клопотання позивача про заміну первісного відповідача належним 

відповідачем. 

3. Клопотання особи про вступ її в процес розгляду справи як 

правонаступника позивача. 

4. Заява особи про допуск до участі у справі як співпозивача. 

5. Клопотання відповідача про притягнення до участі у справі 

співвідповідача. 

 

Рекомендована література до Теми 4: (1.1;1.2.;1.3.;1.4.;1.5.; 4.3.;2.1.-2.5.; 4.4.-

4.6.;3.5.-3.13.;3.4.;4.14.;4.70.;4.43.;4.39.;4.3.;4.26.-4.30.;1.3.76.). 
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Тема 6. Докази та доказування у цивільному процесі 
 

Практичне заняття – 4 год (1 частина). 

 

План 

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

1. 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. 

Які факти повинна доказувати кожна сторона в даній справі?  

 

2. 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 

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. 

Які факти мусить довести кожна сторона? Чи є в даному випадку 

доказові факти, чи може суд скористатися ними? Які засоби доказування 

можуть бути використані в даній справі?  

 

3. 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. 

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

Вирішіть питання про належність і допустимість доказів у даній справі. 

 

4. Подаючи позов про поділ майна, Петін просив суд: 1) негайно допитати 
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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? Викладіть підстави, засоби, порядок 

забезпечення доказів? 

 

5. 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. 

Чи правильно вирішив суд? Хто може бути свідком? Які права та 

обов’язки свідків? Що таке судове доручення? З’ясуйте засади, способи та 

порядок забезпечення доказів. 

(2 частина) 

 

6. Власова працювала адміністратором готелю і була звільнена як 

систематично не виконуюча своїх обов’язків без поважних причин. 

Звернувшись до суду, Власова просила відновити її на роботі, посилаючись на 

те, що адміністратором готелю працювала з 1980 року, з роботою справлялася і 

не мала зауважень від адміністрації. Допитані в судовому засіданні свідки - 

Петрова (чергова по поверху) та Семенова (ліфтер), характеризували позивачку 

як сумлінного та дисциплінованого працівника. Суд в позові Власовій про 

відновлення на роботі відмовив, мотивуючи своє рішення тим, що пояснення 

позивачки не можуть служити доказом, оскільки вона є зацікавленою особою. 

Не заслуговує уваги і свідчення свідків, оскільки вони знаходились в 

службовому підпорядкуванні позивачки. 

Чи обґрунтована відмова суду у виконанні запропонованих засобів 

доказування ? Хто не може бути свідком ? Чи може бути заявлено відвод 

свідків ? Які помилки допустив суд при оцінці показань свідків по даній справі. 

 

7.  Міська лікарня звернулася до суду із заявою про визнання Сергєєвої 

недієздатною з тих мотивів, що вона страждає психічним захворюванням у 

формі травматичної епілепсії і у такому стані свого здоров’я не може 

здійснювати належного догляду за дитиною, що народилася у неї 21 січня 2005 

року. Районний суд 1 вересня 2005 року визнав Сергєєву недієздатною. 

Сергєєва в скарзі на рішення суду вказує, що вона має всі необхідні умови для 

нормального виховання дитини. Опіка над нею не встановлена і вона її не 

потребує. 

Чи правильне рішення суду ? Які докази повинні бути представлені і які 

обставини повинні бути підтвердженні для винесення такого рішення? 
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8. Гладишева пред’явила позов до Гладишева про стягнення аліментів на 

виховання доньки Олени, мотивуючи тим, що відповідач, будучи батьком 

дитини, від надання коштів на її утримання ухиляється. Відповідач Гладишев 

позов визнав повністю і пояснив, що від виховання доньки Олени він не 

відмовляється і згодний за рішенням суду платити аліменти. У судовому 

засіданні встановлено, що  відповідач виплачує аліменти на утримання дитини 

від першого шлюбу на користь Кузьмичової. 

Чи достатньо одного визнання відповідача для задоволення позову? 

 

9. Технікум звернувся з позовом на бібліотекаря Пилипенка про  

стягнення 500 грн. - вартості книг, що бракує у бібліотеці технікуму. 

У судовому засіданні відповідач пояснив суду, що нестача книг на 

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

для належного зберігання книг. Бібліотека, якою він завідував, знаходилась у 

коридорі, шафи з книгами погано зачинялися, нерідко, приходячи на роботу, 

він бачив шафи 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 500 грн. 

Які факти повинна доказувати кожна сторона в даній справі ? Що таке 

пояснення сторін і визнання стороною обставин як засіб доказування ? 

 

10. Кутузов подав позов на Смирнова про стягнення боргу в сумі 

1200 грн. за розпискою і, підтверджуючи свої вимоги, просив допитати свідків 

Молота, Сердюка, Нечитайло, які були присутні при укладенні договору позики 

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

те, що в присутності своєї дружини Смирнової повернув борг, але розписку у 

позивача не витребував. 

Вирішить питання про належність і допустимість доказів у даній 

справі. 

 

5. Оцінювання здобувачів вищої освіти. 

 

Обсяг знань, вмінь здобувача вищої освіти після вивчення теми:  

Знати: 

- поняття та класифікацію доказів; 

- поняття та види засобів доказування, предмет доказування; 

- способи забезпечення доказів; 

- поняття належності та допустимості доказів. 

Вміти: 

- визначати зміст судового доручення щодо збирання доказів; 

- складати процесуальні документи (заяви, клопотання); 

- застосовувати способи забезпечення доказів. 
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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 6: (1.1;1.2.;1.3.;.1.4.;1.5.;3.10.-3.14;2.1.-

2.5.; 4.9.; 4.14.;3.5.-3.15.;4.13.;3.1.;3.4.;4.90.;4.58.;4.53.;4.47.-4.48.;4.42.). 

 

 

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

 

Практичне заняття – 6 год. (1 частина) 

 

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 
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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 

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. 

(2 частина) 

 

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. 

6.  Визначте, до якого виду відносяться: строки розгляду цивільних справ; 

строки виконання судових доручень; строки на подачу апеляційної скарги; 

строки на подачу касаційної скарги; строки на надання доказів. 

 

7. Оскільки строк апеляційного оскарження рішення суду Ісаєвим був 

пропущений, при подачі апеляційної скарги він одночасно звернувся до суду із 

заявою, в якій просив поновити пропущений строк. Суддя наклав резолюцію на 



 

 

13 

 

заяву: “Для продовження терміну причин немає”. Укажіть на помилки, 

допущені суддею. 

 

8. До місцевого суду надійшла позовна заява від Деркач про розірвання 

угоди з Погорілим про найм гаражу й стягнення плати за його користування. 

 У зв’язку з тим, що позовна заява не відповідала вимогам ст. 137 ЦПК, 

суддя повідомив про це позивача, надавши йому строк для виправлення 

недоліків. 

У зазначений строк позивач з поважних причин не виправив недоліки 

заяви й звернувся до суду з проханням продовжити встановлений для цього 

строк. У яких випадках можливе продовження й поновлення процесуальних 

строків? 

 

9. Суд відмовив Григоренку в прийнятті апеляційної скарги за пропуском 

встановленого законом для цього строку. Грогоренко вважав, що останній день 

строку, який припадає на неробочу суботу, не повинен бути зарахований. 

Таким повинен бути понеділок, у який і була виконана ним зазначена 

процесуальна дія. Він звернувся з окремою скаргою до судової палати з 

цивільних справ апеляційного суду. 

Чи правильні міркування Григоренка і які існують правила про 

закінчення процесуальних строків ? 

(3 частина) 

 

 10. Визначити до якого виду позовів потрібно віднести нижче вказані 

позови: 

- позов Кадочнікової до свого чоловіка Кадочнікова про вселення у квартиру; 

- позов Малофєєва до Леонідова про визнання недійсним обміну жилими 

приміщеннями, оскільки при вселенні в квартиру, він виявив багато 

суттєвих недоліків, що були приховані відповідачем при обміні; 

 

11. Укажіть, до якого виду судочинства слід віднести нижченазвані 

справи. Назвіть процесуальний документ, відповідно до якого порушуються 

зазначені справи. Вкажіть, чим відрізняється позовне провадження від інших 

проваджень: 

- про визнання факту батьківства; 

- про скасування усиновлення; 

- про встановлення факту смерті; 

- про усиновлення; 

- по скарзі на дії чергового лікаря місцевої лікарні, який відмовився 

посвідчити заповіт особи, яка лікувалася у цій лікарні; 

- про позбавлення батьківських прав та відібрання дитини; 

 

12. Жаркова звернулася до суду з позовом до Рогожиної про стягнення 

коштів на утримання дітей. У позові Жаркова просить стягнути аліменти на 

утримання її онуків - Олексія 7 років і Катерини 5 років через те, що її дочка 
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залишила дітей їй на виховання і переїхала жити в інше місто, продавши 

квартиру, у якій  вона мешкала і була прописана разом із дітьми, і які тепер 

залишилися без засобів для існування. Батько дітей за вчинення злочинів 

позбавлений волі на тривалий час і знаходиться у ВТК. Позивач – бабуся – 

перебуває у важкому матеріальному становищі, отримує тільки одну пенсію. 

Мати категорично відмовляється узяти дітей до себе через те, що вона народила 

немовля.  

 Суддя відмовив у прийнятті позову від Жаркової про стягнення коштів на 

утримання онуків.  

Чи правильні дії судді? Кому належить право на подання позову у цьому 

випадку. 

 

13. Малиніна подала позов на Осіна про встановлення батьківства і 

стягнення аліментів, посилаючись на те, що з відповідачем вони проживали 

протягом двох років у її будинку, вели спільне господаврство, турбувалися 

один про одного. Він придбав дитячі речі, але напередодні народження дитини 

залишив її і не надає ніякої допомоги. 

Визначте предмет і підстави позову. До якого виду належить цей позов? 

 

 14. Батура подала позов на колишнього зятя Соколова і дочку Батуру про 

стягнення 2000 грн., зазначивши, що вона продала автомобіль, який належав 

відповідачам, і виторг повернула їм. Позивачка просила задовольнити її 

вимоги, оскільки за рішенням суду відповідачі витребували від покупця 

автомобіль, а вона зобов’язана повернути покупцю одержану від нього суму. 

При розгляді справи Соколов подав зустрічний позов на колишню 

дружину про поділ спільного майна і просив розглянути його разом із 

первісним позовом. 

Суд прийняв зустрічний позов і розглянув справу. 

Чи були дотриманні умови прийняття зустрічного позову? 

 
5. Оцінювання здобувачів вищої освіти. 

 

Обсяг знань, вмінь здобувача вищої освіти після вивчення теми:  

Знати: 

- поняття права на судовий захист в суді першої інстанції ; 

- реалізацію права на судовий захист; 

- поняття, елементи та  види позову; 

- форма і зміст позовної заяви;  

- залишення позовної заяви без руху; 

- порядок відкриття провадження по справі. 

Вміти: 

- складати позовні заяви; 

- виконувати вимоги ухвали суду про залишення заяви без руху; 

- ефективно визначати предмет, підстави, зміст позову. 
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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 Теми 8: (1.1;1.2.;1.3.;.1.4.;1.5.;2.1.-2.5.;3.5.-

3.13.;3.4.;3.1.;2.3.;4.40.;4.9.;1.3.71). 

 
 

ТЕМА 11. Судові рішення  

Практичне заняття – 2 год. 

 

План 

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

 

1. 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 - 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´тий - у 

зв´язку із прийняттям зустрічного позову відповідача про стягнення з позивача 

коштів, які було використано на капітальний ремонт будинку.  

Чи в усіх випадках було достатньо підстав для відкладення розгляду 

справи? 

 

2. 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.  

Чи правильно діяв суд? 

 

3. 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 до суду без поважних причин, але про причини неявки суд не 
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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.  

Дайте оцінку діям суду. 

 
5. Оцінювання здобувачів вищої освіти. 

 

Обсяг знань, вмінь здобувача вищої освіти після вивчення теми:  

Знати: 

-форму та зміст судового рішення; 

- виправлення описок і арифметичних помилок в судовому рішенні; 

- ухвалення додаткового рішення;  

- роз’яснення рішення суду; 

- відмінність ухвали суду від рішення суду; 

- особливості постановлення заочного рішення по справі. 

Вміти: 

- 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 Теми 11: (1.1;1.2.;1.3.;.1.4.;1.5.;2.1.-

2.5.;3.5.-3.13.;3.1.;3.4.;1.3.68.;4.33.;4.54.;4.60.;4.88.;4.77). 

 

 

 

ТЕМА 13. Окреме провадження  

 

Практичне заняття – 2 год. 

План 

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

 

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

страждає важким психічним захворюванням. В даний час до нього 

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 ? 

Укажіть на процесуальні особливості розгляду справ про визнання 

громадянина недієздатним.  

 

2. 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. 

Чи правильно вирішив суд? 

 

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

ніч на 16 липня 1999 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. 

Чи правильне рішення суду?  

 

4. 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 рознляду питання про призначення опікуна. За справою не було 

стягнуто державне мито. 

Яким способом можна виправити цей недолік суду ? Напишіть 

резолютивну частину рішення суду. 

 
5. Оцінювання здобувачів вищої освіти. 

 

Обсяг знань, вмінь здобувача вищої освіти після вивчення теми:  

Знати: 
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- справи, які розглядає і вирішує суд у порядку окремого провадження; 

- процесуальні засоби відкриття в суді справ окремого провадження ; 

- процесуальні права та обов’язки осіб, які беруть участь у справах 

окремого провадження;  

- процесуальний порядок розгляду справ окремого провадження. 

Вміти: 

- 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. 

 

Рекомендована література до Теми 13: (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 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 

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?  
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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. 

Вміти: 

- складати процесуальні документи ( апеляційну скаргу ); 

- визначити порядок приєднання співучасників, третіх осіб до апеляційної 

скарги, поданої особою, на стороні якої вони виступали; 
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- 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 ? 

Яку ухвалу належить постановити судовій палаті в цивільних справах 

апеляційного суду при встановленні таких порушень ? 

 
5. Оцінювання здобувачів вищої освіти. 
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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). 

 

ТЕМА 16.  Перегляд судових рішень 

Практичне заняття – 2 год. 

План 

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

 

1. Між спадкоємцями Григоришиною і Блиновою виник спір з приводу 

поділу спадкового майна. Блинова вважала, що при визначенні її розміру 

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. 
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Яке буде рішення суду на цю вимогу? Які види спадщини передбачені 

ЦК? 

 

2. Квартирний відділ видав на одну і ту ж квартиру два ордери Сидоренку 

і Коломійченку, але останній першим зайняв квартиру. Сидоренко звернувся до 

суду з позовом про визнання за ним права на житлоплощу і виселення 

Коломійченка, оскільки ордер йому видано на 4 дні раніше. Суд взяв до уваги, 

що сторони перебували на черзі і, за поясненням представника заводу, обидва 

підлягають забезпеченню житлом, відмовив Сидоренку в позові. Пізніше було 

встановлено, що Коломійченку належить будинок на праві особистої власності 

у приміському районі міста, сполученому електричкою, у зв’язку з чим районна 

рада скасувала своє рішення про видачу Коломійченку ордера на житлоплощу в 

будинку заводу. 

Чи має право Сидоренко з цих підстав заявити позов про виселення 

Коломийченка М.М., коли йому стало про це відомо через 4 місяці? 

3. При розгляді справи про поновлення на роботі Березного, звільненого 

за прогул без поважних причин, свідки Горін і Лукіна дали показання в 

судовому засіданні про те, що невихід на роботу Березного протягом 3 днів 

обумовлюється тим, що він рятував державне майно від пожежі та отримав 

незначні пошкодження здоров’я, йому була надана медична допомога і листок 

непрацездатності на три дні. 

Ураховуючи ці обставини, суд поновив на роботі Березного і виніс 

окрему ухвалу на незаконні дії адміністрації автопідприємства, де працював 

позивач. Через деякий час профспілка одержала заяву від своїх працівників про 

те, що Березний одержав пошкодження здоров’я не при рятуванні державного 

майна, а в заподіяному ним бешкеті, але приховав це. Горін і Лукіна знали про 

це, але остання використала своє службове становище фельдшера, допомогла 

Березному незаконно одержати листок непрацездатності. Профспілка 

звернулася з листом до прокурора, у якому просила вжити заходів на усунення 

порушення законності за цією справою 

Як належить вчинити прокурору ? 

 
5. Оцінювання здобувачів вищої освіти. 

 

Обсяг знань, вмінь здобувача вищої освіти після вивчення теми:  

Знати: 

- підстави та строк для подання заяви про перегляд судових рішень 

Верховним судом; 

- підготовка справи до розгляду у Верховному Суді України; 

- порядок розгляду справи Верховним Судом України; 

- повноваження Верховного Суду України; 

- форма і зміст заяви про перегляд справ у зв’язку з нововиявленими 

обставинами, строк її подання. 

Вміти: 
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- складати процесуальні документи (заява про перегляд у зв’язку з 

нововиявленими обставинами); 

- визначити підстави для перегляду справи у зв’язку з нововиявленими 

обставинами; 

- визначати процесуальний порядок розгляду справ у зв’язку з 

нововиявленими обставинами; 

- ефективно визначити підстави для подання заяви про перегляд судових 

рішень. 

Перелік процесуальних та службових документів, які складаються 

під час вивчення теми: 

1. Заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими 

обставинами. 

2. Заява про перегляд судового рішення Верховним Судом. 

 

Рекомендована література до Теми 16: (1.1;1.2.;1.3.;.2.1.-2.5;1.4.;1.5.; 

4.5.;4.6.;3.5.-3.13.;3.4.;3.1.;4.32.;4.10.;1.3.68). 
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2. Теми семінарських занять  
 

ТЕМА 1. Поняття, система 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. 

 

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 

диспозитивний методи цивільного процесуального права, джерела, 

провадження та стадії цивільного процесу. 

Рекомендована література до Теми 1: (1.1;1.2.;1.3.;.1.4.;1.5.;2.1.-

2.5;1.3.71.;4.9.;4.86.;4.85;4.83.;4.38.;3.4.;3.5.-3.13). 

 

ТЕМА 2 Поняття та значення принципів цивільного процесу, їх 

класифікація 

Семінарське заняття – 2 год. 

План 

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

2. Принципи, закріплені Конституцією України.  

3. Принципи, закріплені законодавством про судочинство. 

 

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

принципів цивільного процесу, система принципів цивільного процесу, 

класифікація принципів цивільного процесу, принципи закріплені Кнституцією 

України, принципи, закріплені законодавством про судочинство  

Рекомендована література до Теми 2: (1.1;1.2.;1.3.;.1.4.;1.5.;2.1;3.5.-

;1.3.71.;4.9.;4.86.;4.85;4.83.;3.4.;3.5.-3.13). 

 

ТЕМА 3. Цивільно 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; 
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      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 3: (1.1;1.2.;1.3.;.1.4.;1.5.; 2.1.-

2.5.;3.5.-3.13.;3.4.;3.13.;3.5.;3.2.;4.87.). 

 

ТЕМА 4. Учасники цивільного процесу 
 

Семінарське заняття – 4 год. 

План 

1. Особи, які беруть участь у справі. 

1.1. Сторони у цивільному процесі, їх права та обов’язки. 

1.1.1. Процесуальна співучасть.  

1.1.2. Неналежна сторона в процесі, умови і порядок її заміни. 

1.1.3. Процесуальне правонаступництво. 

1.2.  Треті особи. 

1.3.  Процесуальний представник. 

1.4.  Особи, яким законом надано право захищати права, свободи та 

інтереси інших осіб. 

2. Інші учасники цивільного процесу. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:  
сторони у цивільному процесі, позивач (actor), відповідач (reus); особи, які 

здійснюють правосуддя в цивільних справах; особи, які беруть участь у справі; 

особи, які не беруть участь у справі (сприяють судові в розгляді справи); інші 

особи; процесуальна співучасть, неналежна сторона; треті особи; 

процесуальний представник; органи і особи, яким законом надано право 

захищати права та інтереси інших осіб. 

Рекомендована література до Теми 4: (1.1;1.2.;1.3.;1.4.;1.5.; 4.3.;2.1.-

2.5.; 4.4.-4.6.;3.5.-3.13.;3.4.;4.14.;4.70.;4.43.;4.39.;4.3.;4.26.-4.30.;1.3.76.). 
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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. 

 

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 6. Докази та доказування у цивільному процесі 

 
 

Семінарське заняття – 2 год. 

 

План 

1. Поняття і види доказів.  

2. Доказування та засоби доказування.  

3. Забезпечення доказів. 

 

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

доказів, поняття доказів, засоби доказування, доказування, забеспечення 

доказів. 

Рекомендована література до Теми 6: (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 7. . 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.  

2. Поняття витрат в цивільному процесі. Витрати з провадження цивільної 

справи: 

- судовий збір; 
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- 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 7: (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 8. Пред’явлення позову. Відкриття провадження у справі 
 

Семінарське заняття – 2 год. 

План 

1. Поняття позову, його елементи, види позовів. 

2. Право на позов, право на пред’явлення позову. 

3. Порядок пред’явлення позову, реквізити позову. 

4. Відкриття провадження у справі. 

5. Захист інтересів відповідача, зустрічний позов. 

6. Об’єднання та роз’єднання позовів. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:  
позов; позовна вимога; елементи позову: предмет, підстава, зміст; види позовів; 

умови реалізації права на пред’явлення позову; наявність спору про право 

цивільне; віднесення правової вимоги позивача на розгляд суду; процесуальна 

форми вираження позову; об’єднання і роз’єднання позовів, забезпечення 

позову, позов про присудження, позов про визнання, зустрічний позов, зміни в 

позовному спорі; регресний позов; заперечення проти позову. 

Рекомендована література до Теми 8: (1.1;1.2.;1.3.;.1.4.;1.5.;2.1.-

2.5.;3.5.-3.13.;3.4.;3.1.;2.3.;4.40.;4.9.;1.3.71.). 

 

ТЕМА 9. 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.  
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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 9: (1.1;1.2.;1.3.;.1.4.;1.5.;2.1.-

2.5.;3.5.-3.13.;3.4.;3.2.;3.5.;4.61.;1.3.1). 

 
 

ТЕМА 10. Судовий розгляд цивільних справ 

Семінарське заняття – 2 год. 

План 

1. Поняття, значення та зміст стадії судового розгляду цивільної справи. 

2. Дія принципів цивільного процесуального права в стадії судового розгляду. 

3. Судове засідання – процесуальна форма розгляду цивільних справ: 

а) роль головуючого в судовому розгляді. 

б) частини судового засідання, їх зміст. 

4. Ускладнення в процесі судового розгляду цивільних справ: 

а) відкладення розгляду справи або оголошення перерви в її розгляді; 

б) зупинення провадження у справі; відмінності відкладення від зупинення 

провадження у справі; 

в) закриття провадження у справі; 

г) залишення заяви без розгляду. 

5. Фіксування судового засідання технічними засобами. Журнал судового 

засідання. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:  
судовий розгляд справи як стадія цивільного процесу; судове засідання - 

процесуальна форма розгляду справи; ускладнення в процесі судового 

розгляду; відкладення  розгляду справи; зупинення провадження в справі; 

закриття провадження в справі; залишення заяви без розгляду; фіксування 

цивільного процесу; журнал судового засідання; протоколи про окремі 

процесуальні дії.  

Рекомендована література до Теми 10: (1.1;1.2.;1.3.;.1.4.;1.5.;2.1.-

2.5.;3.5.-3.13.;3.1.;3.4.;1.3.68.;4.33.;4.54.;4.60.;4.88.;4.77). 
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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), а також 
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 

 

 

 


