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1. Перелік завдань за темами навчальної дисципліни 

 «Організація позовної роботи» 

 
 

ТЕМА 1. ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ – ОДНА З ОСНОВНИХ ФОРМ 

ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ  

І. Реферати: 

1. Виникнення права на позов і правові основи його реалізації 

2. Сутність і завдання досудового порядку вирішення спорів. 
 

ІІ. Завдання для індивідуальної роботи: 

1) Скласти претензію від товариства з обмеженою відповідальністю 

«Кленок» до акціонерного товариства «Торпеда» за порушення договору 

купівлі-продажу трактора та несплату останнім вартості трактора у розмірі 

100000 грн. з нарахуванням пені за період з 01 вересня 2009р. по 14 жовтня 

2009р. (включно), якщо договором передбачено розмір пені 0,5% за кожний 

день прострочення заборгованості, окрім того, з нарахуванням інфляційних 

втрат, 3% річних за час прострочення платежу. 
  

 

ТЕМА 2. ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ ПРЕТЕНЗІЙНО-ПОЗОВНОЇ РОБОТИ 

НА ПІДПРИЄМСТВІ, УСТАНОВІ, ОРГАНІЗАЦІЇ 
І. Реферати: 

1. Порядок і строки пред’явлення претензії 

2. Правові основи претензійної роботи. 
3. Особливості окремого провадження у справах, що виникають з сімейних 

відносин. 

ІІ. Завдання для індивідуальної роботи: 

Скласти відзив на позовну заяву від приватного підприємства 

«Долина» по господарській справі, де позивачем є товариство з обмеженою 

відповідальністю «Галина» у разі незгоди з вимогами, викладеними у 

позовній заявою, оскільки приватне товариство «Долина» усунуло недоліки в 

обладнанні, яке було продано за договором купівлі-продажу товариству з 

обмеженою відповідальністю «Галина». 
 

ТЕМА 3. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ПРАВОВИХ (ПРОЦЕСУАЛЬНИХ) 

ДОКУМЕНТІВ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ 
 

І. Реферати: 

1. Поняття, форма і зміст позовної заяви. Загальний порядок подання позову 

2. Порядок і строки розгляду претензії. 
 

ІІ. Завдання для індивідуальної роботи: 

1) Скласти претензію від товариства з обмеженою відповідальністю 

«Кленок» до акціонерного товариства «Торпеда» за порушення договору 

купівлі-продажу трактора та несплату останнім вартості трактора у розмірі 



100000 грн. з нарахуванням пені за період з 01 вересня 2009р. по 14 жовтня 

2009р. (включно), якщо договором передбачено розмір пені 0,5% за кожний 

день прострочення заборгованості, окрім того, з нарахуванням інфляційних 

втрат, 3% річних за час прострочення платежу. 
 

ТЕМА 4. ОСОБЛИВОСТІ ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ З ПОЗОВАМИ ПРО 

ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ТА МАТЕРІАЛЬНОЇ ШКОДИ  
 

І. Реферати: 

1. Підстави та порядок відшкодування матеріальної шкоди завданої 

злочином.  

2. Судова практика в справах про відшкодування моральної 

(немайнової) шкоди. 

3. Судово-психіатрічна експертиза: її значення для розгляду справ про 

відшкодування моральної шкоди. 
ІІ. Завдання для індивідуальної роботи: 

1) Складіть процесуальні документи:  

- позовна заява;  

- заява про призначення судово-психіатрічної експертизи; 

- апеляційна скарга. 

2) Підготуйте мультимедійну презентацію по даній темі. 

3) Підготуйте реферативне повідомлення про Постанову Пленуму 

Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних 

справ від 1 березня 2013 року N 4 «Про деякі питання застосування судами 

законодавства при вирішенні спорів про відшкодування шкоди, завданої 

джерелом підвищеної небезпеки». 
 

ТЕМА 5. ОСОБЛИВОСТІ ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ З ПОЗОВАМИ ДЛЯ 

ВИРІШЕННЯ СПОРІВ, ЩО ВИНИКАЮТЬ З ТРУДОВИХ 

ПРАВОВІДНОСИН 
 

І. Реферати: 

1. Підстави розгляду трудових спорів в порядку адміністративного 

судочинства. 

2. Види трудових спорів, які найчастіше виникають та запобігання їх 

виникненню. 
ІІ. Завдання для індивідуальної роботи: 

2) Складіть процесуальні документи:  

- позовну заяву про поновлення на роботі. 

- ухвалу про передачу справи на розгляд іншому суду;  

- ухвалу про відмову у відкритті провадження у справі, так як не 

підлягає розгляду в судах у порядку цивільного судочинства. 

3) Підготуйте реферативні повідомлення про порядок звернення до 

суду з позовною заявою про стягнення заробітної плати та інших виплат за 

виконану роботу.  



 

ТЕМА 6. ОСОБЛИВОСТІ ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ З ПОЗОВАМИ ДЛЯ 

ВИРІШЕННЯ СПОРІВ, ЩО ВИНИКАЮТЬ З СІМЕЙНИХ 

ПРАВОВІДНОСИН 
 

І. Реферати: 

1. Види сімейних спорів, розгляд яких здійснюється в судовому 

порядку. 

2. Проведення експертизи для визначення батьківства. 

3. Підстави для позбавлення мати або батька батьківських прав. 

4 Проблемні питання, що виникають під час визначення місця 

проживання дитини. 
ІІ. Завдання для індивідуальної роботи: 

2) Складіть процесуальні документи:  
- позовна заява про розірвання шлюбу та стягнення аліментів на 

дитину;  

- зустрічний позов у справі про розділ спільного майна подружжя;  

- заява про виклик свідка,  

- заява про призначення судової експертизи. 

3) Підготуйте реферативне повідомлення про Постанову Пленуму 

Верховного суду України від 21.12.2007  N 11 «Про практику застосування 

судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання 

шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя». 
 

ТЕМА 7. ОСОБЛИВОСТІ ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ З ПОЗОВАМИ ДЛЯ 

ВИРІШЕННЯ ЖИТЛОВИХ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ СПОРІВ 
 

1) Складіть процесуальні документи: 
- позовна заява;  

- заява про встановлення факту, який має юридичне значення; 

- заява про відвід судді; 

- заява про відвід секретаря судового засідання.  

2) Підготуйте мультимедійну презентацію по даній темі. 

3) Підготуйте реферативні повідомлення за матеріалами публікацій в 

наукових періодичних виданнях, в яких висвітлюються проблемні питання 

під час розгляду житлових та земельних спорів. 
 

ТЕМА 8. ОСОБЛИВОСТІ ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ З ПОЗОВАМИ ПРО 

ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ. ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ З 

ВИРІШЕННЯ СПОРІВ СПАДКОВОГО ПРАВА 
 

1) Складіть процесуальні документи:  
- позовні заяви в спадковому праві,  

- заперечення відповідача проти позову,  

- заява про залучення до справи третьої особи. ; 



- позовна заява, подана представником (адвокатом). 

2) Підготуйте мультимедійну презентацію по даній темі. 

3) Підготуйте реферативні повідомлення за матеріалами публікацій в 

наукових періодичних виданнях, в яких висвітлюються сторони як учасники 

цивільного процесу (по даній темі). 
 

  

  



2. Вимоги щодо виконання завдань 

 

2.1. Загальні положення 

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи виконується та 

подається у вигляді єдиної письмової роботи (далі – письмова робота), 

виконаної засобами комп’ютерної техніки або рукописними способом. 

При виконанні письмової роботи засобами комп’ютерної техніки слід 

дотримуватися наступних вимог щодо форматування тексту: шрифт Times 

New Roman, ромір шрифта 14, міжрядковий інтервал 1,5; вирівнювання 

тексту по ширині; розміри полів: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє та 

нижнє – по 20 мм; абзацні відступи – 1,25-1,5 см. 

Сторінки нумеруються наскрізно, починаючи з першої сторінки. Номер 

сторінки на першій сторінці не проставляється. Номер сторінки 

проставляється у верхньому правому куті аркуша. 

Перша сторінка роботи – титульний аркуш (Додаток 1), друга – Зміст 

роботи (додаток 2) 

 

2.2.Перше завдання – Теоретичне питання 

Необхідно виконати реферат (есе) на запропоновану тему. В есе мають 

висвітлюватися актуальні питання правового регулювання відповідних 

суспільних відносин, проблеми застосування відповідних норм права. Есе 

має бути виконано на основі творчого аналізу та узагальнення навчальної та 

наукової літератури. Бажаним є також використання судової практики або ж 

навчальних, наукових праць та інших робіт, в яких автори зосереджують 

увагу на проблемах правозастосовчої практики.  

Есе має завершуватися авторським висновком з розглянутого питання. 

Посилання на використані матеріали, цитування є суворо 

обов’язковими. Посилання оформлюються у вигляді зносок у кінці кожної 

сторінки або шляхом зазначення у квадратних дужках номеру джерела у 

загальному списку літератури та сторінок, з яких здійснюється цитування. 

Наприклад, [3, c. 115-116], 

Де: «3» - номер джерела у загальному списку літератури; «115-116» - 

номери сторінок, на яких міститься фрагмент, який цитується 

(використовується). 

 

2.2. Друге завдання – Складання фабули практичної задачі 

Необхідно: 

1) самостійно та індивідуально знайти за допомогою веб-сервісу 

«Єдиний державний реєстр судових рішень» (http://www.reyestr.court.gov.ua/) 

матеріали (судові рішення) однієї судової справи.  

2) проаналізувати відповідні матеріали; 

3) скласти фабулу практичної задачі відповідно до обставин справи. 

 

Основні вимоги:  

http://www.reyestr.court.gov.ua/


1)  Задача повинна мати достатній рівень складності, бути 

розрахованою не на пряме застосування 1-2 норм права, а на здійснення в 

ході її вирішення більш-менш комплексного тлумачення та застосування 

низки норм, які регулюють відповідні правовідносини. 

2) Роздруковані судові рішення, на основі яких виконувалося завдання, 

мають бути додані до роботи у вигляді додатків. 

 

Додаткові завдання (можуть вплинути на нарахування додаткових 

балів):  

1) передбачити додаткові (альтернативні) умови для задачі, які можуть 

змінити її вирішення; 

2) передбачити складання за умовами задачі юридичних, у тому числі 

процесуальних документів. 

 
3. Критерії оцінювання самостійної роботи студентів 

 

Студент самостійно вивчає визначені у робочій навчальній програмі 

питання для самостійної роботи. Їх обговорення на семінарському чи 

практичному занятті оцінюється загальною оцінкою за аудиторну роботу.  

Конспект підготовки питань з самостійної роботи оцінюється окремо у 

балах, що входять у показник самостійної роботи, а саме:  

0 балів – відсутність конспекту,  

1-3 бали – за наявність конспекту і якість самостійної підготовки. 

Крім того, вивчаючи кожну тему і готуючись до семінарського чи 

практичного заняття, студент самостійно розв’язує задачі, запропоновані у 

робочій навчальній програмі, з обґрунтуванням їх вирішення у письмовій формі в 

конспекті (по кожній темі не менше 1 задачі). Оцінюється окремо у балах, що 

входять у показник самостійної роботи, від 0 до 2 балів:  

0 балів за відсутність або неналежне виконання завдання,  

1 бал – у разі наявності незначних помилок,  

2 бали – за докладне і правильне обґрунтування вирішення задачі. 

Обговорення на семінарському чи практичному занятті розв’язання задач 

оцінюється загальною оцінкою за аудиторну роботу. 

 

Складання 15 тестових завдань з однієї теми змістового модуля при 

дотриманні нижчезазначених вимог може бути максимально оцінено у 4 бали, які 

поділяються за рівнем: 

3 бали – якщо варіантів відповідей до кожного запитання 4; 

4 бали – якщо варіантів відповідей до кожного запитання 5, при цьому не 

допускаються варіанти на кшталт «все перераховане», «жодна відповідь не є 

правильною» тощо.  

Підготовка меншої кількості тестових завдань (але не менше 10) 

допускається із пропорційним зменшенням кількості балів.  

Студент може скласти 1 комплект тестових завдань з одного змістового 

модуля. 

Тестові завдання, складені несамостійно, не оцінюються. 



Складання ситуаційної задачі оцінюється максимально у 3 бали, які 

складаються з: 

1 бал – за формулювання умов задачі; 

2 бали – за обґрунтовану відповідь на задачу. 

Складання однієї ситуаційної задачі є обов’язковою. Студент може скласти 2 

ситуаційні задачі з одного змістового модуля. 

Аналіз судового рішення, іншого документа з юридичної практики 
оцінюється у 4 бали, які складаються з: 

1 бал – за текст рішення (документа) з обов’язковим зазначенням посилання 

(для рішення) на сайт http://www.reyestr.court.gov.ua. 

3 бали – за обґрунтований аналіз судового рішення (документа), оформлений 

власноруч.  

Текст рішення (документа) без аналізу не оцінюється. 

Допускається підготовка одного аналізу з одного змістового модуля. 

Підготовка одного аналізу з одного змістового модуля є обов’язковою. 

Підготовка реферативного повідомлення за матеріалами публікацій в 

наукових періодичних виданнях, в яких висвітлюються сучасні проблеми 

цивільного процесуального права, що стосуються тем модуля. Кожне реферативне 

повідомлення оцінюється у 3 бали, які складаються: 

1 бал – за наявність ксерокопії наукової публікації; 

2 бали – за обґрунтований аналіз наукової проблеми за публікацією. 

Дублювання наукових матеріалів не допускається. 

Підготовка одного реферативного повідомлення є обов’язковою. Студент 

може підготувати 3 реферативних повідомлення з одного змістового модуля. 

Підготовка мультимедійної презентації у форматі PowerPoint (з наданням 

електронного варіанту) теми навчальної дисципліни оцінюється: 

4 бали – якщо презентація складається з 15 і більше слайдів; 

3 бали – якщо презентація складається з 10-14 слайдів; 

2 бали – якщо презентація складається з 7-9 слайдів. 

Не допускаються однакові презентації, тобто скопійовані у інших студентів. 

Творчий підхід, ретельність підбірки матеріалу при підготовці презентації 

додають студенту ще 1 бал. 

Підготовка однієї презентації з модулю є обов’язковою для кожного 

студента. 

Заохочувальні аспекти, які можуть вплинути на якість результатів 

вивчення навчальної дисципліни, дозволити отримати додаткові бали: 

Участь у дискусійних обговореннях актуальних проблем юридичної науки 

на засіданнях наукового гуртка кафедри оцінюється до 3 балів за кожне 

засідання. 

Підготовлені належним чином та апробовані на щомісячному засіданні 

наукового гуртка кафедри тези доповіді оцінюються до 5 балів. 

Наукові публікації, конкурсні роботи здобувачів вищої освіти  

оцінюються до 15 балів. 

Диференціація оцінювання наукової роботи здобувачів вищої освіти 

залежить від змістовності роботи, наявності елементів наукової новизни, якості 

оформлення письмових результатів дослідження, рівня видань або наукових 

заходів, де друкуються/доповідаються результати наукових пошуків здобувача 

вищої освіти. 
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