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1. Теми практичних занять 

 

ТЕМА 2. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПОЗОВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

Практичне заняття №1,2 – 4 год. 

 

План 

1. Реалізація права на судовий захист: право на звернення до суду, право на 

пред’явлення позову, право на судове рішення ; 

2. поняття та передумови відкриття провадження у справі: суб’єктивні 

передумови права на пред’явлення позову, об’єктивні (позитивні і 

негативні) передумови права на пред’явлення позову; 

3. відкриття провадження у справі як стадія цивільного процесу;  

4. форма і зміст позовної заяви;  

процесуальний порядок відкриття провадження у справі. 

 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття:  
 аналізувати порядок відкриття провадження у справі;  

- аналізувати підстави залишення позовної заяви без руху, повернення 

позовної заяви, відмови у відкритті провадження у справі. 

Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під час 

вивчення теми: 

- ухвала про залишення позовної заяви без руху;  

- клопотання про продовження пропущеного строку для усунення 

недоліків позову;  

- ухвала про повернення позовної заяви у зв’язку з невиконанням 

ухвали про залишення позову без руху;  

- заява про повернення позовної заяви;  
- ухвала про відмову у відкритті провадження у справі;  

- ухвала про відкриття провадження у справі. 

Рекомендована література до Теми 2:   
1. Курс цивільного процесу: підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, 

В.В.Баранкова та ін. ; ред. В. В. Комаров ; рец.: В. С. Зеленецький, О. І. 

Процевський ; Національний університет "Юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого". - Харків : Право, 2014 (Харків). - 1352 с. 

2. Про судову практику застосування статей 353 – 360 Цивільного 

процесуального кодексу України. Постанова Пленуму Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 

від 30.09.2011 № 11 // 

http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477. 

3. Про застосування цивільного процесуального законодавства при 

перегляді судових рішень у зв’язку за нововиявленими обставинами. 

Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ від 30.03.2012 № 4 // 

http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477  

http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477
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4. Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, 

що виникають із кредитних правовідносин. Постанова Пленуму Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 

від 30.03.2012 № 5 // http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477; 

[Джерело: ЮВУ. - № 20, 21].  

5. Бичкова, Світлана. Неоднакове застосування норм матеріального права 

як підстава перегляду Верховним судом України судового рішення у 

цивільній справі / С. Бичкова // Підприємництво, господарство і право /   : 

ТОВ "Друкарня Бізнесполіграф". - 2013. - № 2. - C. 48-51. 

6. Литовченко Л. А. Цивільний процес: навчальний посібник. – 

Дніпроптровськ: «Адверта», 2013. – 482 с. 

7. Цивільний процес України: підручник / Національний університет 

"Одеська юридична академія"; ред.: Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова, 

Н.Ю. Голубєва ; рец.: В. В. Луць, Р. Б. Шишка, І. М. Кучеренко. - К. : 

Істина, 2011 (К.). - 536 с. 

 

 

ТЕМА 3. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ НАКАЗНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

Практичне заняття №1 – 2 год. 

План 

1. Поняття та особливості наказного провадження.  

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

3. Порядок розгляду справ у порядку наказного провадження. 

4. Судовий наказ як особливий вид рішення суду.  

5. Набрання судовим наказом законної сили. Скасування судового наказу. 

 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття:  
- аналізувати правові підстави щодо видачі судового наказу з метою 

правильного застосування норм ст. 96 ЦПК;  

- складати процесуальні документи: заяви про видачу судового наказу; заяву 

про скасування судового наказу; судовий наказ. 

 

Навички, які мають бути вироблені під час заняття:  

- складати процесуальні документи. 

Перелік документів, які складаються під час заняття:  
- заява про видачу судового наказу;  

- ухвала про залишення заяви про видачу судового наказу без руху;  

- судовий наказ;  

- ухвала про відмову у прийнятті заяви про видачу судового наказу;  

- ухвала про скасування судового наказу. 

Рекомендована література до Теми 3:  

 

1. Курс цивільного процесу: підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, 

В.В.Баранкова та ін. ; ред. В. В. Комаров ; рец.: В. С. Зеленецький, О. І. 
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Процевський ; Національний університет "Юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого". - Харків : Право, 2014 (Харків). - 1352 с. 

2. Про судову практику застосування статей 353 – 360 Цивільного 

процесуального кодексу України. Постанова Пленуму Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 

від 30.09.2011 № 11 // 

http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477. 

3. Про застосування цивільного процесуального законодавства при 

перегляді судових рішень у зв’язку за нововиявленими обставинами. 

Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ від 30.03.2012 № 4 // 

http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477  

4. Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, 

що виникають із кредитних правовідносин. Постанова Пленуму Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 

від 30.03.2012 № 5 // http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477; 

[Джерело: ЮВУ. - № 20, 21].  

5. Бичкова, Світлана. Неоднакове застосування норм матеріального права 

як підстава перегляду Верховним судом України судового рішення у 

цивільній справі / С. Бичкова // Підприємництво, господарство і право /   : 

ТОВ "Друкарня Бізнесполіграф". - 2013. - № 2. - C. 48-51. 

6. Литовченко Л. А. Цивільний процес: навчальний посібник. – 

Дніпроптровськ: «Адверта», 2013. – 482 с. 

7. Цивільний процес України: підручник / Національний університет 

"Одеська юридична академія"; ред.: Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова, 

Н.Ю. Голубєва ; рец.: В. В. Луць, Р. Б. Шишка, І. М. Кучеренко. - К. : 

Істина, 2011 (К.). - 536 с. 

 

ТЕМА 4. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОКРЕМОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

Практичне заняття № 1,2 – 4 год. 

План 

 

1. Загальна характеристика окремого провадження у цивільному 

судочинстві. 

2. Особи, які беруть участь у справах окремого провадження: 

2.1. Заявники у справах окремого провадження. 

2.2. Заінтересовані особи у справах окремого провадження. 

3. Особливості дії принципів змагальності та диспозитивності в окремому 

провадженні. 

4. Процесуальний порядок розгляду справ окремого провадження: загальна 

характеристика. 

 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття:  

http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477
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- Аналізувати особливості розгляду і вирішення справ у порядку окремого 

провадження. Процесуальні засоби відкриття в суді справ окремого 

провадження.  

- характеризувати предмет судової діяльності у справах окремого 

провадження;  

- визначати предмет доказування у справах окремого провадження;  

- складати процесуальні документи: клопотання, заяви, рішення суду. 

Навички, які мають бути вироблені під час заняття:  
складати процесуальні документи. 

 

Рекомендована література до Теми 4:  

 

1. Курс цивільного процесу: підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, 

В.В.Баранкова та ін. ; ред. В. В. Комаров ; рец.: В. С. Зеленецький, О. І. 

Процевський ; Національний університет "Юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого". - Харків : Право, 2014 (Харків). - 1352 с. 

2. Про судову практику застосування статей 353 – 360 Цивільного 

процесуального кодексу України. Постанова Пленуму Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 

від 30.09.2011 № 11 // 

http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477. 

3. Про застосування цивільного процесуального законодавства при 

перегляді судових рішень у зв’язку за нововиявленими обставинами. 

Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ від 30.03.2012 № 4 // 

http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477  

4. Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, 

що виникають із кредитних правовідносин. Постанова Пленуму Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 

від 30.03.2012 № 5 // http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477; 

[Джерело: ЮВУ. - № 20, 21].  

5. Бичкова, Світлана. Неоднакове застосування норм матеріального права 

як підстава перегляду Верховним судом України судового рішення у 

цивільній справі / С. Бичкова // Підприємництво, господарство і право /   : 

ТОВ "Друкарня Бізнесполіграф". - 2013. - № 2. - C. 48-51. 

6. Литовченко Л. А. Цивільний процес: навчальний посібник. – 

Дніпроптровськ: «Адверта», 2013. – 482 с. 

7. Цивільний процес України: підручник / Національний університет 

"Одеська юридична академія"; ред.: Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова, 

Н.Ю. Голубєва ; рец.: В. В. Луць, Р. Б. Шишка, І. М. Кучеренко. - К. : 

Істина, 2011 (К.). - 536 с. 

 

ТЕМА 5. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ В 

ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ 

Практичне заняття № 1,2 – 4 год. 

http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477
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План 

 

1. Право апеляційного оскарження рішень і ухвал суду першої інстанції та 

процесуальний порядок його реалізації.  

2. Повноваження суду апеляційної інстанції.  

3. Рішення і ухвали суду апеляційної інстанції. 

4. Касаційне провадження: загальна характеристика.  

5. Право касаційного оскарження та процесуальний порядок його реалізації.  

6. Відкриття касаційного провадження. Підготовка касаційного розгляду 

справи і порядок її розгляду.  

7. Повноваження суду касаційної інстанції.  

8. Провадження по перегляду судових рішень Верховним Судом України. 

9. Право на перегляд судових рішень Верховним Судом України та 

процесуальний порядок його реалізації. 

10. Відкриття провадження і порядок перегляду справи. 

11. Повноваження Верховного Суду України при перегляді судових рішень. 

 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття:  
- характеризувати процесуальні дії учасників касаційного провадження;  

- визначати предмет процесуальної діяльності суду в касаційному 

провадженні;  

- складати процесуальні документи. 

- характеризувати процесуальні дії учасників провадження по перегляду 

рішення суду у зв’язку з нововиявленими обставинами;  

Навички, які мають бути вироблені під час заняття:   

- складати касаційну скаргу, клопотання, заяви, інші процесуальні 

документи. 

Перелік документів, які складаються під час заняття:  
- касаційна скарга;  

- ухвала про прийняття касаційної скарги. 

- заява про перегляд судового наказу у зв’язку з нововиявленими 

обставинами;  

- ухвала про перегляд рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами;  

- ухвала про відмову в задоволенні заяви про перегляд рішення у зв’язку з 

нововиявленими обставинами 

Рекомендована література до Теми 5: 
 

 

1. Курс цивільного процесу: підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, 

В.В.Баранкова та ін. ; ред. В. В. Комаров ; рец.: В. С. Зеленецький, О. І. 

Процевський ; Національний університет "Юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого". - Харків : Право, 2014 (Харків). - 1352 с. 

2. Про судову практику застосування статей 353 – 360 Цивільного 

процесуального кодексу України. Постанова Пленуму Вищого 
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спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 

від 30.09.2011 № 11 // 

http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477. 

3. Про застосування цивільного процесуального законодавства при 

перегляді судових рішень у зв’язку за нововиявленими обставинами. 

Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ від 30.03.2012 № 4 // 

http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477  

4. Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, 

що виникають із кредитних правовідносин. Постанова Пленуму Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 

від 30.03.2012 № 5 // http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477; 

[Джерело: ЮВУ. - № 20, 21].  

5. Бичкова, Світлана. Неоднакове застосування норм матеріального права 

як підстава перегляду Верховним судом України судового рішення у 

цивільній справі / С. Бичкова // Підприємництво, господарство і право /   : 

ТОВ "Друкарня Бізнесполіграф". - 2013. - № 2. - C. 48-51. 

6. Литовченко Л. А. Цивільний процес: навчальний посібник. – 

Дніпроптровськ: «Адверта», 2013. – 482 с. 

7. Цивільний процес України: підручник / Національний університет 

"Одеська юридична академія"; ред.: Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова, 

Н.Ю. Голубєва ; рец.: В. В. Луць, Р. Б. Шишка, І. М. Кучеренко. - К. : 

Істина, 2011 (К.). - 536 с. 

 

ТЕМА 6. ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ 

ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ 

Практичне заняття № 1,2 – 4 год. 

План 

1. Цивільне судочинство з іноземним елементом в Україні: загальна 

характеристика. 

2. Правове становище іноземців у цивільному процесі України. 

3. Провадження у справах про оскарження рішень третейських судів.  

4. Провадження у справах про видачу виконавчих листів на примусове 

виконання рішень третейських суддів. 

5. Особливості судових рішень, оскарження судових рішень у справах за 

позовами про присудження. Виконання судових рішень. 

6. Особливості судових рішень про визнання, їх виконання. 

7. Перетворювальні позови: поняття, різновиди, відмежування від інших 

видів позовів. Особливості розгляду справ про захист права власності, 

витребування майна, відшкодування збитків. 

8. Особливості розгляду справ про визнання правочинів недійсними.  

9. Особливості розгляду справ про захист честі й гідності особи. 

10. Особливості розгляду справ про відшкодування шкоди. 

 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття:  

http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477
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- аналізувати судочинство з іноземним елементом в Україні; справ про 

визнання правочинів недійсними; справ про захист честі й гідності особи 

- аналізувати права та обов’язки осіб, які беруть участь у розгляді окремих 

категорій цивільних справ  

- складати процесуальні документи. 

Навички, які мають бути вироблені під час заняття:  
- складати заяви, клопотання, інші процесуальні документи. 

Перелік документів, які складаються під час вивчення теми:  
- заява про скасування рішення третейського суду;  

- ухвала суду у справі про оскарження рішення третейського суду;  

- заява про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення 

третейського суду,  

- ухвала суду про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення 

третейського суду або про відмову у його видачі. 

Рекомендована література до Теми 6:   
1. Курс цивільного процесу: підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, 

В.В.Баранкова та ін. ; ред. В. В. Комаров ; рец.: В. С. Зеленецький, О. І. 

Процевський ; Національний університет "Юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого". - Харків : Право, 2014 (Харків). - 1352 с. 

2. Про судову практику застосування статей 353 – 360 Цивільного 

процесуального кодексу України. Постанова Пленуму Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 

від 30.09.2011 № 11 // 

http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477. 

3. Про застосування цивільного процесуального законодавства при 

перегляді судових рішень у зв’язку за нововиявленими обставинами. 

Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ від 30.03.2012 № 4 // 

http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477  

4. Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, 

що виникають із кредитних правовідносин. Постанова Пленуму Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 

від 30.03.2012 № 5 // http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477; 

[Джерело: ЮВУ. - № 20, 21].  

5. Бичкова, Світлана. Неоднакове застосування норм матеріального права 

як підстава перегляду Верховним судом України судового рішення у 

цивільній справі / С. Бичкова // Підприємництво, господарство і право /   : 

ТОВ "Друкарня Бізнесполіграф". - 2013. - № 2. - C. 48-51. 

6. Литовченко Л. А. Цивільний процес: навчальний посібник. – 

Дніпроптровськ: «Адверта», 2013. – 482 с. 

7. Цивільний процес України: підручник / Національний університет 

"Одеська юридична академія"; ред.: Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова, 

Н.Ю. Голубєва ; рец.: В. В. Луць, Р. Б. Шишка, І. М. Кучеренко. - К. : 

Істина, 2011 (К.). - 536 с. 

 

http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477
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2. Теми семінарських занять 

 

ТЕМА 1. ЦИВІЛЬНЕ СУДОЧИНСТВО В СИСТЕМІ ПРАВА УКРАЇНИ 

Семінарське заняття №1– 2 год. 

План: 

1. Поняття, предмет, метод цивільного судочинства (цивільного процесу).  

2. Принципи цивільного судочинства.  

3. Правосуддя в цивільних справах як об’єкт правового регулювання. 

Проблеми правового забезпечення ефективності цивільного судочинства. 

4. Створення умов для утвердження верховенства права та забезпечення 

кожному права на справедливий судовий розгляд цивільної справи у 

незалежному та неупередженому суді. Доступність правосуддя. 

5. Джерела цивільного процесуального права в системі джерел 

процесуального права. Законодавство, відповідно до якого здійснюється 

цивільне судочинство.  

6. Місце цивільного процесуального права (цивільного судочинства) в 

правовій системі України.  

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
цивільне судочинство, цивільний процес, цивільне процесуальне право, система 

права України, процесуальне право, матеріальне право, галузь права і галузь 

законодавства, форма захисту права, норми цивільного процесуального права, 

предмет цивільного судочинства, джерела цивільного процесуального права. 

 

Рекомендована література до Теми 1:  

 

1. Курс цивільного процесу: підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, 

В.В.Баранкова та ін. ; ред. В. В. Комаров ; рец.: В. С. Зеленецький, О. І. 

Процевський ; Національний університет "Юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого". - Харків : Право, 2014 (Харків). - 1352 с. 

2. Про судову практику застосування статей 353 – 360 Цивільного 

процесуального кодексу України. Постанова Пленуму Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 

від 30.09.2011 № 11 // 

http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477. 

3. Про застосування цивільного процесуального законодавства при 

перегляді судових рішень у зв’язку за нововиявленими обставинами. 

Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ від 30.03.2012 № 4 // 

http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477  

4. Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, 

що виникають із кредитних правовідносин. Постанова Пленуму Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 

від 30.03.2012 № 5 // http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477; 

[Джерело: ЮВУ. - № 20, 21].  

http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477
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5. Бичкова, Світлана. Неоднакове застосування норм матеріального права 

як підстава перегляду Верховним судом України судового рішення у 

цивільній справі / С. Бичкова // Підприємництво, господарство і право /   : 

ТОВ "Друкарня Бізнесполіграф". - 2013. - № 2. - C. 48-51. 

6. Литовченко Л. А. Цивільний процес: навчальний посібник. – 

Дніпроптровськ: «Адверта», 2013. – 482 с. 

7. Цивільний процес України: підручник / Національний університет 

"Одеська юридична академія"; ред.: Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова, 

Н.Ю. Голубєва ; рец.: В. В. Луць, Р. Б. Шишка, І. М. Кучеренко. - К. : 

Істина, 2011 (К.). - 536 с. 

 

 

ТЕМА 2. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПОЗОВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

Семінарське заняття№1 – 2 год. 

План: 

1. Позовне провадження як фундаментальне провадження, яке відбиває 

сутність цивільного судочинства та правосуддя у цивільних справах.  

2. Питання процесуально-правової класифікації позовів в цивільному 

судочинстві.  

3. Особи, які беруть участь у справах позовного провадження; інші 

учасники у справах позовного провадження; їх процесуальні права та 

обов’язки. 

4. Проблемні питання захисту інтересів відповідача від заявленого позову. 

5. Проблемні питання ускладнень в процесі судового розгляду цивільних 

справ в позовному провадженні. 

6. Особливості заочного розгляду справи як одного із видів спрощеної 

процедури в цивільному судочинстві. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
позовне провадження; позовна форма захисту права; особи, які беруть участь у 

справах позовного провадження; інші учасники у справах позовного 

провадження; процесуальні права та обов’язки учасників позовного 

провадження. 

 

Рекомендована література до Теми 2:  

 

1. Курс цивільного процесу: підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, 

В.В.Баранкова та ін. ; ред. В. В. Комаров ; рец.: В. С. Зеленецький, О. І. 

Процевський ; Національний університет "Юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого". - Харків : Право, 2014 (Харків). - 1352 с. 

2. Про судову практику застосування статей 353 – 360 Цивільного 

процесуального кодексу України. Постанова Пленуму Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 

від 30.09.2011 № 11 // 

http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477. 

http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477
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3. Про застосування цивільного процесуального законодавства при 

перегляді судових рішень у зв’язку за нововиявленими обставинами. 

Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ від 30.03.2012 № 4 // 

http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477  

4. Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, 

що виникають із кредитних правовідносин. Постанова Пленуму Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 

від 30.03.2012 № 5 // http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477; 

[Джерело: ЮВУ. - № 20, 21].  

5. Бичкова, Світлана. Неоднакове застосування норм матеріального права 

як підстава перегляду Верховним судом України судового рішення у 

цивільній справі / С. Бичкова // Підприємництво, господарство і право /   : 

ТОВ "Друкарня Бізнесполіграф". - 2013. - № 2. - C. 48-51. 

6. Литовченко Л. А. Цивільний процес: навчальний посібник. – 

Дніпроптровськ: «Адверта», 2013. – 482 с. 

7. Цивільний процес України: підручник / Національний університет 

"Одеська юридична академія"; ред.: Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова, 

Н.Ю. Голубєва ; рец.: В. В. Луць, Р. Б. Шишка, І. М. Кучеренко. - К. : 

Істина, 2011 (К.). - 536 с. 

 

ТЕМА 3. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ НАКАЗНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

Семінарське заняття№1 – 2 год. 

 

План: 

1. Процесуальні особливості наказного провадження. Проблема 

процесуальної форми в наказному провадженні. Правова природа 

наказного провадження. 

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

3. Предмет розгляду у справах наказного провадження. Особливості 

розгляду справи у порядку наказного провадження. 

4. Судовий наказ як особливий вид рішення суду.  

5. Особливості набрання судовим наказом законної сили. Скасування 

судового наказу.  

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

наказне провадження; судовий наказ як особлива форма рішення суду; 

заявник (стягувач) і боржник у наказному провадженні; набрання законної сили 

судовим наказом; скасування судового наказу. 

 

Рекомендована література до Теми 3:  

 

1. Курс цивільного процесу: підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, 

В.В.Баранкова та ін. ; ред. В. В. Комаров ; рец.: В. С. Зеленецький, О. І. 
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Процевський ; Національний університет "Юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого". - Харків : Право, 2014 (Харків). - 1352 с. 

2. Про судову практику застосування статей 353 – 360 Цивільного 

процесуального кодексу України. Постанова Пленуму Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 

від 30.09.2011 № 11 // 

http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477. 

3. Про застосування цивільного процесуального законодавства при 

перегляді судових рішень у зв’язку за нововиявленими обставинами. 

Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ від 30.03.2012 № 4 // 

http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477  

4. Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, 

що виникають із кредитних правовідносин. Постанова Пленуму Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 

від 30.03.2012 № 5 // http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477; 

[Джерело: ЮВУ. - № 20, 21].  

5. Бичкова, Світлана. Неоднакове застосування норм матеріального права 

як підстава перегляду Верховним судом України судового рішення у 

цивільній справі / С. Бичкова // Підприємництво, господарство і право /   : 

ТОВ "Друкарня Бізнесполіграф". - 2013. - № 2. - C. 48-51. 

6. Литовченко Л. А. Цивільний процес: навчальний посібник. – 

Дніпроптровськ: «Адверта», 2013. – 482 с. 

7. Цивільний процес України: підручник / Національний університет 

"Одеська юридична академія"; ред.: Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова, 

Н.Ю. Голубєва ; рец.: В. В. Луць, Р. Б. Шишка, І. М. Кучеренко. - К. : 

Істина, 2011 (К.). - 536 с. 

 

ТЕМА 4. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОКРЕМОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

Семінарське заняття№1 – 2 год. 

План:  

1. Природа окремого провадження. Самостійність окремого провадження у 

структурі цивільного судочинства. 

2. Справи, які розглядає і вирішує суд у порядку окремого провадження. 

Об’єкт судового захисту і предмет судової діяльності у справах окремого 

провадження. 

3. Процесуальні засоби відкриття в суді справ окремого провадження. 

Підсудність справ окремого провадження. 

4. Особи, які беруть участь у справах окремого провадження: заявники, 

заінтересовані особи – теоретичні і практичні проблеми визначення і 

диференціації. 

5. Категорії справ, які розглядаються у порядку окремого провадження. Їх 

загальні риси та особливості. 

a. Справи про зміну правового статусу фізичної особи та встановлення 

фактів, що мають юридичне значення. 

http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477
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b. Справи про визнання або відновлення неоспорюваних суб’єктивних 

прав. 

c. Справи про застосування встановлених законом заходів щодо 

захисту прав та законних інтересів. 

6. Правовий критерій розгляду інших цивільних справ у порядку окремого 

провадження (ч. 3 ст. 234 ЦПК). 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

окреме провадження; особи, які можуть бути заявниками; заінтересовані особи 

у справах окремого провадження, процесуальний порядок розгляду справ 

окремого провадження. 

 

Рекомендована література до Теми 4: 

 

1. Курс цивільного процесу: підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, 

В.В.Баранкова та ін. ; ред. В. В. Комаров ; рец.: В. С. Зеленецький, О. І. 

Процевський ; Національний університет "Юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого". - Харків : Право, 2014 (Харків). - 1352 с. 

2. Про судову практику застосування статей 353 – 360 Цивільного 

процесуального кодексу України. Постанова Пленуму Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 

від 30.09.2011 № 11 // 

http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477. 

3. Про застосування цивільного процесуального законодавства при 

перегляді судових рішень у зв’язку за нововиявленими обставинами. 

Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ від 30.03.2012 № 4 // 

http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477  

4. Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, 

що виникають із кредитних правовідносин. Постанова Пленуму Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 

від 30.03.2012 № 5 // http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477; 

[Джерело: ЮВУ. - № 20, 21].  

5. Бичкова, Світлана. Неоднакове застосування норм матеріального права 

як підстава перегляду Верховним судом України судового рішення у 

цивільній справі / С. Бичкова // Підприємництво, господарство і право /   : 

ТОВ "Друкарня Бізнесполіграф". - 2013. - № 2. - C. 48-51. 

6. Литовченко Л. А. Цивільний процес: навчальний посібник. – 

Дніпроптровськ: «Адверта», 2013. – 482 с. 

7. Цивільний процес України: підручник / Національний університет 

"Одеська юридична академія"; ред.: Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова, 

Н.Ю. Голубєва ; рец.: В. В. Луць, Р. Б. Шишка, І. М. Кучеренко. - К. : 

Істина, 2011 (К.). - 536 с. 

 

ТЕМА 5. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОСКАРЖЕННЯ ТА ПЕРЕГЛЯДУ 

http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477
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СУДОВИХ РІШЕНЬ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ 

Семінарське заняття№1 – 2 год. 

 

План: 

1. Моделі оскарження та перегляду судових рішень в цивільному 

судочинстві. Форми перегляду судових рішень: апеляційний, касаційний, 

перегляд судових рішень Верховним Судом України, перегляду судового 

рішення за нововиявленими обставинами. 

2. Право на оскарження і перегляд судових рішень та право на 

справедливий судовий розгляд. 

3. Повноваження суду в цивільному судочинстві у стадіях оскарження та 

перегляду судових рішень. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

право апеляційного оскарження; суб’єкти права апеляційного оскарження; 

повноваження апеляційного суду; право касаційного оскарження; суб’єкти 

права касаційного оскарження; повноваження суду касаційної інстанції; 

повноваження Верховного Суду України при перегляді судових рішень; суть 

нововиявлених обставин; суд, який здійснює перегляд у зв’язку з 

нововиявленими обставинами. 

 

Рекомендована література до Теми 5:  

 

1. Курс цивільного процесу: підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, 

В.В.Баранкова та ін. ; ред. В. В. Комаров ; рец.: В. С. Зеленецький, О. І. 

Процевський ; Національний університет "Юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого". - Харків : Право, 2014 (Харків). - 1352 с. 

2. Про судову практику застосування статей 353 – 360 Цивільного 

процесуального кодексу України. Постанова Пленуму Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 

від 30.09.2011 № 11 // 

http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477. 

3. Про застосування цивільного процесуального законодавства при 

перегляді судових рішень у зв’язку за нововиявленими обставинами. 

Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ від 30.03.2012 № 4 // 

http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477  

4. Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, 

що виникають із кредитних правовідносин. Постанова Пленуму Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 

від 30.03.2012 № 5 // http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477; 

[Джерело: ЮВУ. - № 20, 21].  

5. Бичкова, Світлана. Неоднакове застосування норм матеріального права 

як підстава перегляду Верховним судом України судового рішення у 

http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477
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цивільній справі / С. Бичкова // Підприємництво, господарство і право /   : 

ТОВ "Друкарня Бізнесполіграф". - 2013. - № 2. - C. 48-51. 

6. Литовченко Л. А. Цивільний процес: навчальний посібник. – 

Дніпроптровськ: «Адверта», 2013. – 482 с. 

7. Цивільний процес України: підручник / Національний університет 

"Одеська юридична академія"; ред.: Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова, 

Н.Ю. Голубєва ; рец.: В. В. Луць, Р. Б. Шишка, І. М. Кучеренко. - К. : 

Істина, 2011 (К.). - 536 с. 

 

ТЕМА 6. ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ 

ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ 

Семінарське заняття№1 – 2 год. 

 

План: 

1. Позови про присудження: поняття, різновиди, відмежування від інших 

видів позовів. Особливості підготовки справи до судового розгляду, 

судового розгляду у справах за позовами про присудження. Особливості 

судових рішень, оскарження судових рішень у справах за позовами про 

присудження. Виконання судових рішень. 

2. Позови про визнання: поняття, різновиди, відмежування від інших видів 

позовів. Предмет доказування у справах за позовами про визнання. 

Особливості судових рішень про визнання, їх виконання. 

3. Перетворювальні позови: поняття, різновиди, відмежування від інших 

видів позовів. Особливості судових рішень у справах за 

перетворювальними позовами. Виконання судових рішень. 

4. Особливості розгляду справ про захист права власності, витребування 

майна, відшкодування збитків. 

5. Особливості розгляду справ про визнання правочинів недійсними.  

6. Особливості розгляду справ про захист честі й гідності особи. 

7. Особливості розгляду справ про відшкодування шкоди. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

особливості розгляду справ за позовами про присудження; особливості 

розгляду справ за позовами про визнання; особливості розгляду справ за  

перетворювальними позовами. 

 

Рекомендована література до Теми 6: 
 

 

1. Курс цивільного процесу: підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, 

В.В.Баранкова та ін. ; ред. В. В. Комаров ; рец.: В. С. Зеленецький, О. І. 

Процевський ; Національний університет "Юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого". - Харків : Право, 2014 (Харків). - 1352 с. 

2. Про судову практику застосування статей 353 – 360 Цивільного 

процесуального кодексу України. Постанова Пленуму Вищого 
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спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 

від 30.09.2011 № 11 // 

http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477. 

3. Про застосування цивільного процесуального законодавства при 

перегляді судових рішень у зв’язку за нововиявленими обставинами. 

Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ від 30.03.2012 № 4 // 

http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477  

4. Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, 

що виникають із кредитних правовідносин. Постанова Пленуму Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 

від 30.03.2012 № 5 // http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477; 

[Джерело: ЮВУ. - № 20, 21].  

5. Бичкова, Світлана. Неоднакове застосування норм матеріального права 

як підстава перегляду Верховним судом України судового рішення у 

цивільній справі / С. Бичкова // Підприємництво, господарство і право /   : 

ТОВ "Друкарня Бізнесполіграф". - 2013. - № 2. - C. 48-51. 

6. Литовченко Л. А. Цивільний процес: навчальний посібник. – 

Дніпроптровськ: «Адверта», 2013. – 482 с. 

7. Цивільний процес України: підручник / Національний університет 

"Одеська юридична академія"; ред.: Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова, 

Н.Ю. Голубєва ; рец.: В. В. Луць, Р. Б. Шишка, І. М. Кучеренко. - К. : 

Істина, 2011 (К.). - 536 с. 
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3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

Здобувачів вищої освіти   на практичних (семінарських) заняттях 

  

 
Б

А
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Розгорнутий, вичерпний виклад змісту даного питання; 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; 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, 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, 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; 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.. 

0 Відсутність на занятті 

 


