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1. Теми практичних занять 
 

ТЕМА 1. ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ – ОДНА З ОСНОВНИХ ФОРМ 
ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

 
Практичне заняття № 1 –2 год. 

План 
1. Претензійно-позовна робота, як один з напрямів діяльності юридичної 

служби на підприємстві, установі, організації  

2. Взаємодія юридичної служби з іншими структурними підрозділами 

підприємства, установи, організації при розгляді претензій та підготовки 

позовних матеріалів до суду 

3. Підготовка юридичною службою відзивів (заперечень) на позови, які 

пред’являються до підприємства, установи, організації, як один з видів 

захисту відповідача  

4. Ведення в юридичній службі Журналів реєстрації та обліку претензій та 

позовних заяв 

5. Аналіз та надання пропозиції щодо результатів претензійно-позовної 

роботи 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття (за потреби – перелік документів, складання 
яких передбачається програмою) 

Знати:  
- поняття, мету та завдання позовної роботи; 

- підстави виникнення права на позов; 

- правила визначення підсудності спорів; 

- загальний порядок складання, оформлення та подання позовних заяв; 

- визначення строку позовної давності; 

- судові витрати при зверненні до суду; 

- наслідки пред’явлення позову. 

Вміти:  

- визначити підсудність спору; 

- сформувати позовну заяву з дотриманням норм та правил ЦПК України; 

- визначити строк позовної давності; 

- розрахувати судовий збір, який необхідно сплатити при пред’явленні 

позовної заяви; 

- визначити обсяг додатків до позовної заяви. 

Рекомендована література до Теми 1: 1, 2, 3, 4, 8, 12, 18, 32,  34, 48, 52, 

56, 57, 69, 86, 102, 103, 117. 
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ТЕМА 2. ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ ПРЕТЕНЗІЙНО-ПОЗОВНОЇ РОБОТИ НА 
ПІДПРИЄМСТВІ, УСТАНОВІ, ОРГАНІЗАЦІЇ 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 
План 

1. Поняття «моральної шкоди» та «матеріальної шкоди» 

2. Підсудність справ про відшкодування моральної та матеріальної шкоди 

3. Строк позовної давності 

4. Судовий збір при зверненні до суду  по цій категорії справ 

5. Доказова база та належне правове обґрунтування позову про стягнення 

матеріальної та моральної шкоди 
Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття (за потреби – перелік документів, складання 
яких передбачається програмою) 

Знати:  
- види напрямів діяльності юридичної служби на підприємстві, установі, 

організації; 

- суть претензійно-позовної роботи на підприємстві, установі, організації; 

- порядок взаємодії юридичної служби з іншими структурними 

підрозділами підприємства, установи, організації при розгляді претензій 

та підготовки позовних матеріалів до суду; 

- види захисту відповідача, порядок підготовки відзивів на позов; 

- загальні вимоги до ведення журналів реєстрації та обліку претензій та 

позовних заяв; 

- обов’язок юридичної служби аналізувати та надавати пропозиції щодо 

вдосконалення та покращення ведення претензійно-позовної роботи на  

підприємстві, установі, організації. 

Вміти:  

- скласти відзив на позовну заяву; 

- завести Журнал реєстрації та обліку претензій та позовних заяв з 

правильним визначенням граф журналу.  

Рекомендована література до Теми 2: 1, 2, 3, 4, 8, 12, 22, 56, 64, 65, 68, 

97, 103, 116. 
 

ТЕМА 3. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ПРАВОВИХ (ПРОЦЕСУАЛЬНИХ) 
ДОКУМЕНТІВ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 
План 

1. Поняття «трудового спору» 

2. Підстави для звернення до суду при трудових спорах  

3. Юрисдикція таких спорів та підсудність 

4. Строк позовної давності 

5. Судовий збір при зверненні до суду  по цій категорії справ 

6. Доказова база та належне правове обґрунтування позовів по трудових 

спорах 



 

 

5 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття (за потреби – перелік документів, складання 
яких передбачається програмою) 

Знати:  
- Поняття та види правових документів; 

- Правові документи, що виходять від громадян та подаються до суду для 

захисту своїх прав; 

- Види процесуальних документів, що подаються до суду під час розгляду 

справи в суді; 

- Види правових процесуальних документів, що виходять із суду; 

- Нормативні документи, якими регламентується порядок ведення та 

оформлення протоколу судових засідань, їх зміст; 

- Види окремих ухвал суду. 

Вміти:  

- скласти правові документи з метою захисту порушених прав, а також 

процесуальні документи, в ході розгляду судової справи. 

- скласти та аналізувати правові документи, що виходять від суду; 

- використання на практиці виявлених порушень вимог чинного 

законодавства, при складанні судом правових документів. 

Рекомендована література до Теми 3: 1, 2, 3, 4, 8, 12, 40, 57, 58, 81, 92, 

103, 108. 

 
ТЕМА 4. ОСОБЛИВОСТІ ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ З ПОЗОВАМИ ПРО 

ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ТА МАТЕРІАЛЬНОЇ ШКОДИ 
Практичне заняття № 1,2 – 4 год. 

План 
1. Судова практика з питань відшкодування моральної та матеріальної 

шкоди 

2. Поняття моральної шкоди 

3. Поняття матеріальної шкоди 

4. Особливості підсудності справ за позовами про відшкодування 

моральної та матеріальної шкоди 

5. Особливості доказування у справах за позовами про відшкодування 

моральної та матеріальної шкоди 
Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття (за потреби – перелік документів, складання 
яких передбачається програмою) 

Знати: 

- Визначення понять «майнова шкода» та «моральна шкода»; 

- Загальні підстави відповідальності за завдану майнову та моральну шкоду; 

- Порядок визначення підсудності спору про відшкодування матеріальної та 

моральної шкоди, строку позовної давності, а також судового збору при 

зверненні до суду; 

Вміти:  
- Скласти та оформити позовну заяву до суду про відшкодування 

матеріальної та моральної шкоди. 
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- Визначити перелік доказів, які необхідно додати до позовної заяви. 

Рекомендована література до Теми 4: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 18, 25, 26, 70, 72, 

84, 86, 89, 103, 117, 120. 

 

 
ТЕМА 5. ОСОБЛИВОСТІ ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ З ПОЗОВАМИ ДЛЯ 

ВИРІШЕННЯ СПОРІВ, ЩО ВИНИКАЮТЬ З ТРУДОВИХ 
ПРАВОВІДНОСИН 

Практичне заняття № 1,2 – 4 год. 
План 

1. Юрисдикція щодо трудових спорів 

2. Підсудність трудових спорів 

3. Способи захисту трудових прав 

4. Особливості порядку розгляду та вирішення трудових спорів 

5. Особливості доказування у справах, що виникають з трудових 

правовідносин 

6. Судова практика з розгляду трудових спорів 
Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття (за потреби – перелік документів, складання 
яких передбачається програмою) 

Знати: 

- Визначення поняття «трудового спору»; 

- Порядок визначення юрисдикції справ по трудових спорах,  

- Порядок визначення підсудності трудових спорів, строку позовної 

давності, а також судового збору при зверненні до суду; 

Вміти:  

- Скласти та оформити позовну заяву до суду. 

- Визначити перелік доказів до позовної заяви. 

Рекомендована література до Теми 5: 1, 2, 3, 4, 8, 22, 24, 29, 30, 36, 45, 

49, 77, 78, 79, 91, 92, 98. 

 
 

ТЕМА 6. ОСОБЛИВОСТІ ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ З ПОЗОВАМИ ДЛЯ 
ВИРІШЕННЯ СПОРІВ, ЩО ВИНИКАЮТЬ З СІМЕЙНИХ 

ПРАВОВІДНОСИН 
Практичне заняття № 1,2 – 4 год. 

План 

1. Види спорів, що виникають з сімейних правовідносин 

2. Підсудність спорів, що виникають з сімейних правовідносин 

3. Особливості порядку розгляду та вирішення сімейних справ 

4. Особливості доказування у справах, що виникають з сімейних 

правовідносин 

5. Способи захисту сімейних прав 

6. Судова практика у сімейних справах 
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Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття (за потреби – перелік документів, складання 
яких передбачається програмою) 

Знати: 

 

- Порядок визначення підсудності справ за позовами про вирішення спорів з 

сімейних правовідносин,  

- Порядок визначення підсудності таких спорів, строку позовної давності, а 

також судового збору при зверненні до суду; 

Вміти:  
- Скласти та оформити позовну заяву до суду. 

- Визначити перелік доказів до позовної заяви. 

Рекомендована література до Теми 6: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 20, 26, 42, 44, 

63, 71, 87, 102, 120. 
 

ТЕМА 7. ОСОБЛИВОСТІ ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ З ПОЗОВАМИ ДЛЯ 
ВИРІШЕННЯ ЖИТЛОВИХ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ СПОРІВ 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 
План 

1. Перелік законодавчих та нормативно-правових актів, що регулюють 

житлові та земельні правовідносини 

2. Підсудність житлових спорів 

3. Підсудність земельних спорів 

4. Особливості порядку розгляду та вирішення житлових спорів 

5. Особливості порядку розгляду та вирішення земельних спорів 

6. Судова практика у житлових та земельних справах 
Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття (за потреби – перелік документів, складання 
яких передбачається програмою) 

Знати: 

- Порядок визначення підсудності справ за позовами про вирішення 

житлових та земельних спорів;  

- Порядок визначення підсудності таких спорів, строку позовної давності, а 

також судового збору при зверненні до суду; 

Вміти:  
- Скласти та оформити позовну заяву до суду. 

- Визначити перелік доказів до позовної заяви. 

Рекомендована література до Теми 7: 1, 2, 3, 4, 8, 14, 16, 17, 23, 24, 39, 

41, 59, 60, 73, 75, 94, 95, 110, 116, 120. 

 
 

ТЕМА 8. ОСОБЛИВОСТІ ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ З ПОЗОВАМИ 

ПРО ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ. ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ З 

ВИРІШЕННЯ СПОРІВ СПАДКОВОГО ПРАВА 
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Практичне заняття № 1,2 – 4 год. 
План 

1. Повноваження державного органу з питань захисту прав споживачів 

2. Способи судового захисту прав споживачів 

3. Способи судового захисту спадкових прав 

4. Судова практика по справах із захисту прав споживачів 

5. Судова практика по вирішенню спорів спадкового права 

6. Особливості розгляду та вирішення спорів про захист прав споживачів 

7. Особливості доказування у справах про захист прав споживачів 

8. Особливості розгляду та вирішення спадкових спорів 

9. Особливості доказування у спадкових справах 
Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття (за потреби – перелік документів, складання 
яких передбачається програмою) 

Знати: 

- Порядок визначення підсудності справ за позовами про вирішення спорів 

спадкового права. 

- Порядок звернення до суду з позовами про захист прав споживачів; 

Вміти:  
- Скласти та оформити позовну заяву до суду. 

- Визначити перелік доказів до позовної заяви. 

Рекомендована література до Теми 8: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 14, 39, 40, 41, 68, 

86, 92, 97, 108, 117, 120. 
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2. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

Здобувачів вищої освіти на практичних заняттях 

 
Б

А
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Розгорнутий, вичерпний виклад змісту даного питання з дисципліни « 

Організіція позовної роботи»; знання необхідних законів і нормативних 

матеріалів, міжнародних та міждержавних угод з обов’язковим на них 

посиланням під час розкриття питань, які того потребують; здатність 

здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, підходів та 

самостійно робити логічні висновки й узагальнення; демонстрація 

здатності висловлення та аргументування власного ставлення до 

альтернативних поглядів на дане питання; виявлення творчих здібностей 

у розумінні, викладенні й використанні навчально-програмного 

матеріалу; засвоєння основної та додаткової літератури 

4 

Викладення теоретичних положень з навчальної дисципліни  

« Організіція позовної роботи» ; знання необхідних законів і 

нормативних матеріалів; користування понятійним апаратом з певною 

кількістю значних помилок; вірне застосування навичок і прийомів під 

час виконання практичних завдань; логічність і послідовність 

викладення матеріалу; орієнтація в основній літературі. 

3 

Питання розкриті  з дисципліни « Організіція позовної роботи» , але 

зі значною кількістю недоліків; під час формулювання основних 

теоретичних понять припущені суттєві неточності; невірне тлумачення 

норм закону та неповне використання цих норм під час відповіді на 

теоретичні питання або під час розв’язання практичного завдання; 

порушено логіку відповіді та висновків під час відповіді на конкретне 

питання 

2 

Питання розкриті  з дисципліни « Організіція позовної роботи», але 

зі значною кількістю недоліків; під час формулювання основних 

теоретичних понять припущені суттєві неточності; відсутнє тлумачення 

норм закону та невірне використання цих норм під час відповіді на 

теоретичні питання або під час розв’язання практичного завдання; 

відсутня логіка під час відповіді та висновків під час відповіді на 

конкретне питання; виконання завдань відповідає мінімальним 

критеріям знань з навчальної дисципліни. 

1 

Питання не розкриті з дисципліни « Організіція позовної роботи»; 

практичне завдання не розв’язано; твердження, зазначені у відповіді не 

аргументовані; висновки, зроблені під час відповіді, не відповідають 

правильним або не зроблені; характер відповіді дає підставу 

стверджувати, що особа, яка складає іспит, неправильно зрозуміла зміст 

питання чи не знає правильної відповіді, тому не відповіла на нього по 

суті.. 
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0 Відсутність на занятті 

 


