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Методичні рекомендації 

 

1. Визначення варіанту 

Здобувач вищої освіти виконує варіант завдання для самостійної та 

індивідуальної роботи, номер якого визначається за допомогою Таблиці 1 

відповідно до першої літери прізвища здобувача вищої освіти у журналі 

обліку успішності навчальної групи. 

Здобувачі вищої освіти можуть змінити завдання за погодженням із 

викладачем. 

 

Таблиця 1 

Порядок визначення варіанту завдання  

для самостійної та індивідуальної роботи 

 

Перша літера прізвища здобувача 

вищої освіти у журналі обліку 

успішності навчальної групи 

Номер варіанту 

А 1.  

Б 2.  

В 3.  

Г–Ґ 4.  

Д 5.  

Е–Є 6.  

Ж 7.  

З–Й 8.  

К 9.  

Л 10.  

М 11.  

Н 12.  

О 13.  

П 14.  

Р 15.  

С 16.  

Т 17.  

У–Ф 18.  

Х–Ч 19.  

Ш–Я 20.  

 

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. 
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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. 

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

роботи (додаток 2) 

Необхідною частиною письмової роботи є список в використаних джерел 

та літератури, оформлений відповідно до вимог ДСТУ 7.1:2006 

«Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила 

складання». 

 

Приклади оформлення списку використаних джерел,  

що наводяться в рефераті 

 

Характеристи

ка джерела 
Приклад оформлення 

Монографії: 

один, два або 

три автори 

Бринцев В.Д. Організаційне забезпечення діяльності 

судів на регіональному рівні / нормативна база, 

проблеми та шляхи їх вирішення. – К.: Юстініан, 2003. 

–  400 с. 

Гузь Л.Є. Дорожно-транспортные происшествия. – 

Х.: Харьков. юрид., 2004. –  448 с. 

Ромовська 3.В. Сімейне законодавство України / 

3.В. Ромовська, Ю.В. Черняк. – К.: Прецедент, 2006. – 

93 с. – (Юрид. б-ка. Б-ка адвоката). 

Амджадін Л., Гончарук О., Павличенко П. Розбудова 

системи адміністративного судочинства в Україні: 

проблеми та потреби розвитку (за даними 

соціологічного дослідження) / За наук. ред. 

Ю.Привалова, Ю.Саєнка. – К.: Прецедент, 2006. – 262 

с. 

 

Чотири автори Теорія держави і права зарубіжних країн: Зб. пр. / 

О.Субен, С.Калько, О.Романчик, Л.Шаповал. – К.: 

Прецедент, 2008. – 402 с. 

 

П’ять та 

більше авторів 

Державна полiтика: аналiз та механiзм її 

впровадження в Українi: Навч. посiб. Кол. авт.: О.I. 

Валевський, В.А. Ребкало, М.М. Логунова та iн.; За заг. 

ред. В.А. Ребкала, В.В. Тертички. – К.: Вид-во УАДУ, 

2000. – 230 с. 
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Монографії за 

назвою 

Організований наркобізнес (поняття, форми, 

підстави кримінальної відповідальності): Монографія / 

Ред. Ю.В. Бауліна. – Х.: Право, 2005. – 256 с. 

 

Матеріали 

конференцій 

Удосконалення законодавства в умовах судової  

реформи в Україні: Тези наук.-практ. конф., м. Харків, 

25 трав. 2008 р. Редкол.: Ф.I. Селін (кер.), В.С. Грушева, 

Ю.С. Ахметоч та iн. – Х.: Президент, 2004. – 142 с. 

Кібернетика в сучасних економічних процесах: зб. 

текстів виступів на респ. міжвуз. наук.-практ. конф. / 

Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та 

аудиту. – К.: ІСОА, 2002. – 147 с. 

 

Багатотомні  

видання 

 

Закони України / Верховна Рада України, Ін-т 

законодавства: Редкол.: В.Ф. Опришко (голова) та ін. – 

К.: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 1996. 

Т. 47: [Січень 2004 – березень 2004: Зі зм. та допов. 

За станом на 1 верес. 2004 р.]. – 2004 . – 366 с.  

 

Перекладні  

видання 

Пал Л.А. Аналіз державної політики / Пер. з англ.  

І. Дзюб. – К.: Основи, 1999. – 422 с. 

Сучасна полiтична фiлософiя: Антологiя: Пер. з англ. 

/ Упоряд. Я.Кiш. – К.: Основи, 2003. – 575 с. 

 

Стандарти Скорочення слів в українській мові у 

бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила: 

ДСТУ 3582-97. – Введ. 04.07.97. – К.: Держстандарт 

України, 1998. – 25 с. 

 

Збірки 

наукових 

праць 

Пiдвищення ефективностi державного управлiння: 

стан, перспективи та свiтовий досвiд: Зб. наук. пр. / 

Редкол.: В.I. Луговий (голов. ред.) та iн.; За заг. ред. 

В.М. Князєва. – К.: Вид-во НАДУ, 2004. – 373 с. 

 

Довідники Шаповал В.М. Державний лад країн свiту: Довідник. 

– К.: Український Центр Правничих Студiй, 1999. – 319 

с. 

 

Словники Мисик Л.В. Українсько-англійський словник 

правничої термінології: Близько 40000 термінів. – К.: 

СП “Юрінком Інтер”, 2004. – 523 с. 

 

Складові Економічний аналіз та його роль в управлінні регіоном 
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частини:  

книги 

 

// Регіональне управління: Навч. посiб. / Кол. авт.: Л.М. 

Зайцева, С.М. Серьогiн, Н.Й. Конiщева та iн.; За наук. та 

заг. ред. Л.М. Зайцевої. – Д., 2000. – С. 63 – 91. 

 

збірника Остафійчук Л.А. Судова влада в Україні в контексті 

теорії правової держави // Зб. наук. праць 

Чернівецького державного університету. – Чернівці, 

2002. – Вип. 147: Правознавство. – С. 19 – 22. 

 

тези доповідей Сухова Л.В. Україна та політика в Європі // 

Проблеми адаптації законодавства у контекстi 

європейського досвiду: Матерiали всеук. наук. конф., м. 

Харків, 10 – 11 груд. 2007 р. – Х., 2007. – С.4 – 6. 

 

журналу Озерський І. Девіація психосексуального розвитку 

як підґрунтя вчинення статевих злочинів // Право 

України. – 2004. – № 11. – С. 94 – 97 

 

енциклопедії Мороз О.Я. Управління // Українська Радянська 

Енциклопедія. – 2-ге вид. – К., 1984. – Т.11, кн.1. – С. 

72. 

 

Дисертації Землянська В.В. Кримінально-процесуальне 

законодавство Центральної Ради, гетьманату 

Скоропадського та Директорії: Дис. ...канд. юрид. наук: 

12.00.01 / Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. – Х., 

2002. – 205 с. 

 

Автореферати 

дисертацій 

Землянська В.В. Кримінально-процесуальне 

законодавство Центральної Ради, гетьманату 

Скоропадського та Директорії: Автореф. Дис. ...канд. 

юрид. наук: 12.00.01 / Нац. юрид. акад. України 

ім. Я.Мудрого. – Х., 2002. – 20 с. 

 

Препринти Бузова В.М. Техніка ведення допиту в цивільному 

процесі України. – К., 2007. – 34 с. (Препр. / НІСД; 

Вип.120). 

 

Посилання на 

Інтернет-

джерела 

Про затвердження Державної програми розвитку 

культури на період до 2007 року: Постанова Кабінету 

Міністрів України від 6 серп. 2003 р. № 1235 // 

http://zakon. rada.gov.ua 

 

Публікації Bachman L.F. Fundamental Considerations in Language 
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іноземними 

мовами 

Testing. – Oxford Univ. Press, 1991. – 408 p. 

 

Інші питання оформлення письмової роботи вирішуються, виходячи із 

вимог ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки», а також із 

інших загальноприйнятих стандартів оформлення академічних письмових 

робіт. 

 

2.2.Перше завдання – Теоретичне питання 

Необхідно виконати 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 – Вирішення задачі 

Основні вимоги:  

1) вирішення задачі має бути повним, правильним, аргументованим, 

послідовним та логічно викладеним; 

2) аргументація вирішення задачі має супроводжуватися посиланнями на 

відповідні положення чинних нормативно-правових актів, а у разі необхідності 

– і судової практики. 

 

Додаткові завдання (можуть вплинути на нарахування додаткових 

балів):  

1) введення до умов задачі додаткових умов (зміна існуючих) і вирішення 

задачі із зміненими умовами; 

2) здійснення аналізу правозастосовчої, у тому числі судової практики, з 

приводу відносин, відображених у задачі. 
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ВАРІАНТИ  

завдань для індивідуальної та самостійної роботи 

з навчальної дисципліни «ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ 

ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА» 

 

Варіант 1. 

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

2. Вирішіть задачу. 

Попов А.О. звернувся до суду з заявою про оголошення померлим його 

сина Попова В.А. з метою оформлення права на спадщину. У заяві Попов А.О. 

зазначив, що його син, відпочиваючи в Криму, під час здійснення польоту на 

дельтаплані попав у грозові хмари і зник. Проведені пошуки результату не 

дали, з того часу ніяких відомостей про нього немає. 

При розгляді справи суд встановив, що на Попова В.А. – сина заявника – 

була заведена контрольно-спостережна справа як на особу, яка стала жертвою 

нещасного випадку, що підтверджено довідкою, виданою Феодосійським ГО 

ГУМВС України в АР Крим. Довідкою правління “Мегабанку”, в якому 

працював Попов В.А., підтверджено, що він не з’явився на роботу після 

щорічної відпуски і з цього часу вважається відсутнім на робочому місці з 

невідомої причини. 

Розглянувши цивільну справу, суд відмовив заявнику в задоволенні 

заявленої вимоги з тих підстав, що згідно з законом фізична особа може бути 

оголошена померлою, якщо у місці її постійного проживання немає відомостей 

про місце її перебування протягом трьох років, а з моменту нещасного випадку, 

що трапився з Поповим В.А., цей строк ще не сплив, оскільки минуло тільки 

шість місяців. 

Дайте правову оцінку діям суду. Визначте порядок відкриття 

провадження у справі, підготовки справи до розгляду та розгляду справ про 

визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою. 

 

Варіант 2. 

1. Проблеми правового забезпечення ефективності цивільного 

судочинства. 

2. Вирішіть задачу. 

ТуроваТ.В. звернулась до суду з заявою про встановлення факту 

родинних відносин. Заявниця посилалася на те, що після смерті її рідної сестри 

Овсіенко Р.В. відкрилася спадщина на частину будинку та на грошовий вклад. 

Спадкоємців першої черги немає, а вона не може одержати в нотаріальної 

конторі свідоцтво про право на спадщину, оскільки у свідоцтві про народження 

сестри та в її свідоцтві про народження різні записи прізвища та по батькові. 

У судовому засіданні було встановлено, що майно, на яке претендує 

заявниця, було визнане відумерлим і перейшло у власність територіальної 

громади. Заявниця вважає, що це було здійснено з порушенням закону та її 

інтересів. Розглянувши справу, суд на підставі пояснень заявниці, показань 
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свідків та наданих заявницею письмових доказів задовольнив заяву, визнав 

Турову Т.В. та Овсіенко Р.В. рідними сестрами. 

Чи правомірні дії суду? Які факти, що мають юридичне значення, можуть 

бути встановлені у судовому порядку? 

 

Варіант 3. 

1. Створення умов для утвердження верховенства права та забезпечення 

кожному права на справедливий судовий розгляд цивільної справи у 

незалежному та неупередженому суді.. 

2. Вирішіть задачу. 

Камишов Д.А. звернувся до суду за місцем свого проживання з заявою 

про відновлення прав на ощадний (депозитний) сертифікат. У заяві було 

зазначено, що ощадний сертифікат був ним випадково загублений разом з 

іншими документами. Розміщене на місцевому телеканалі оголошення з 

проханням за винагороду повернути йому загублені документи не дала 

результату. Суд прийняв заяву, постановив зробити публікацію про виклик 

держателя втраченого ощадного (депозитного) сертифіката і після 

надходження від Фоменка К.Н. заяви про те, що він є держателем загубленого 

цінного папера, розглянув справу за участю заявника та держателя цінного 

папера і задовольнив заявлену вимогу. 

Чи правомірні дії суду? Визначте особливості процесуального порядку 

розгляду справ про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника 

та векселі. 

 

Варіант 4. 

1 Сутність принципу доступності правосуддя, його реалізація в 

цивільному процесі 

2. Вирішіть задачу. 

Місцева державна адміністрація звернулась до суду з заявою про 

передачу в комунальну власність земельної ділянки та розташованих на ній 

споруд. Заява подана до суду за місцем знаходження земельної ділянки. У заяві 

було вказано, що власник зазначених нерухомих речей невідомий, протягом 

двох років ця ділянка та споруди за призначенням не використовуються, ніхто 

там не з’являється, тому є підстави для визнання зазначених нерухомих речей 

безхазяйними та передання їх територіальній громаді. 

Суд прийняв заяву до провадження, розглянув справу та задовольнив 

заявлені вимоги. 

Дайте правову оцінку діям суду. Визначте порядок відкриття 

провадження та розгляду справ про передачу безхазяйної нерухомої речі у 

комунальну власність. 

 

Варіант 5. 

1. Джерела цивільного процесуального права в системі джерел 

процесуального права.  

2. Вирішіть задачу. 
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Орган місцевого самоврядування звернувся до суду з вимогою про 

визнання спадщини відумерлою. У заяві було зазначено, що після смерті 

Малька В.В. відкрилася спадщина; спадкове майно складається з двокімнатної 

квартири, грошового вкладу в ощадбанку, меблів та інших речей, належність 

цього майна спадкодавцю підтверджується відповідними документами; 

спадкоємців за законом у Малька В.В. немає, а заповіт не був складений. 

Суд, встановивши в судовому засіданні, що Малько В.В. не має 

спадкоємців за заповітом і за законом, але з дня відкриття спадщини ще не 

сплив строк у шість місяців, який надається законом для прийняття спадщини, 

відмовив у задоволенні заяви. 

Чи законні дії суду? Визначте порядок розгляду справ про визнання 

спадщини відумерлою. 

 

Варіант 6. 

1.  Законодавство, відповідно до якого здійснюється цивільне 

судочинство. 

2. Вирішіть задачу. 

Лікар-психіатр міської клінічної психоневрологічної лікарні звернувся 10 

січня 2011 р. до суду за місцем знаходження лікарні з заявою про продовження 

надання амбулаторної психіатричної допомоги Коваленку С.В. 

У заяві було зазначено, що за рішенням суду Коваленко С.В. у 

примусовому порядку проходить амбулаторне психіатричне лікування, стан 

його здоров’я за минулий час не поліпшився, у зв’язку з цим лікування 

доцільно продовжити. 

Суд, розглянувши 25 січня 2011 р. за участю лікаряпсихіатра справу у 

відкритому судовому засіданні і на підставі копії рішення про надання 

амбулаторної психіатричної допомоги, висновку лікаря-психіатра про 

необхідність її продовження та його пояснень, задовольнив заявлену вимогу. 

Дайте правову оцінку діям суду. Визначте порядок відкриття 

провадження та розгляду справ про надання особі психіатричної допомоги у 

примусовому порядку. 

 

Варіант 7. 

1 Місце цивільного процесуального права (цивільного судочинства) в 

правовій системі України. 

2. Вирішіть задачу. 

Прокурор звернувся до суду з заявою про розкриття Акціонерним 

комерційним банком “П” (далі АКБ “П”) інформації щодо відомостей про стан 

рахунків ТОВ “Р” (клієнта банку) та операцій, які були проведені на користь чи 

за дорученням цього клієнта. У заяві зазначено, що розкриття інформації 

необхідно для здійснення перевірки щодо дотримання клієнтом чинного 

законодавства, оскільки до прокуратури надійшло більше ста звернень 

працівників товариства про умисну невиплату їм заробітної плати, за що 

передбачена кримінальна відповідальність для роботодавця. 
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У судовому засіданні прокурор вимоги заяви підтримав та просив 

допустити рішення до негайного виконання. Представник АКБ “П” поклався на 

розсуд суду, зазначив, що ця інформація є банківською таємницею, яка 

охороняється законом. 

Представник ТОВ “Р” заперечував проти задоволення заяви, посилаючись 

на те, що в найближчий час вони виплатять заробітну плату працівникам, тому 

розкривати стан їх рахунків та проведення операцій недоцільно, оскільки про 

це може стати відомо їх конкурентам по бізнесу. 

Чи є підстави для розгляду зазначеної вимоги в судовому порядку? 

Визначте порядок відкриття провадження та розгляду справ про розкриття 

банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та 

фізичних осіб. Визначте вимоги щодо змісту судового рішення. 

 

Варіант 8. 

1. Позовне провадження як фундаментальне провадження, яке відбиває 

сутність цивільного судочинства та правосуддя у цивільних справах 

2. Вирішіть задачу. 

До суду м. Попельня звернулася із заявою Чернявська П.Л. про 

встановлення факту, що вона є дочкою померлого Чернявського Л.Г., 

зазначивши, що це їй необхідно для одержання спадщини – відповідної частини 

будинку та вкладу в ощадному банку. До заяви були додані: довідка РАЦСу, що 

актовий запис про народження Чернявської П.Л. у м. Фастові відсутній та 

актові книги за 1924-1940 рр. не збереглися, довідка будинкоуправління № 1 

про те, що заявниця проживає у м. Києві по вул. Польовій 2, та довідка про те, 

що вона є персіонеркою. 

У судовому засіданні було встановлено, що Чернявська П.Л. у 

м. Попельню приїхала, щоб подати цю заяву до суду, бо свідки у справі – 

Каракулько і Брик – проживають тут. Допитані свідки ствердили, що дійсно 

вони знають Чернявську П.Л. як дочку Чернявського Л.Г. і що між нею, її 

двома сестрами і братом після смерті батька три роки йде спір про розділ 

будинку та іншого спадкового майна. 

Суд відмовив Чернявській П.Л. у задоволенні заяви, обгрунтувавши своє 

рішення тим, що заявниця порушила правила про підсудність. Чи можна 

погодитися з такою ухвалою суду ? 

 

Варіант 9. 

1. Питання процесуально-правової класифікації позовів в цивільному 

судочинстві. 

2. Вирішіть задачу. 

Петров є власником гаражного боксу в автогаражному кооперативі та 

членом цього кооперативу, метою якого є зберігання транспортних засобів. У 

грудні 2010 р. автомобіль, що належить на праві власності Петрову, був 

викрадений з боксу шляхом злому замка. Викрадений автомобіль знайдено 

через деякий час після дорожньо-транспортної пригоди, в результаті якої 

позивачу завдано матеріальної шкоди. Вироком районного суду від 25 червня 
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2010 р. було засуджено Ісаєва, викрадача автомобіля. Цивільний позов у 

кримінальній справі не заявлявся. 

Рішенням районного суду від 20 грудня 2011 р. задоволено позов Петрова 

до автогаражного кооперативу про відшкодування матеріальної і моральної 

шкоди. 

В апеляційний скарзі відповідач – автогаражний кооператив – просить 

рішення скасувати, посилаючись на те, що суд безпідставно відмовив у 

клопотанні про заміну відповідача на Ісаєва; матеріальної шкоди завдано не 

внаслідок викрадення автомобіля, а через ДТП; позивач не укладав письмової 

угоди з кооперативом про зберігання автомобіля. 

В апеляційній скарзі Ісаєв просить рішення суду скасувати з тих підстав, 

що його не залучили до участі у справі, і суд вирішив питання про його 

обов’язки, оскільки кооператив, на його думку, буде мати право пред’явити до 

нього регресний позов. 

Чи має право Ісаєв на апеляційне оскарження рішення суду? Чи є 

підстави для скасування рішення суду з урахуванням інших доводів 

апеляційної скарги кооперативу? 

 

Варіант 10. 

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

учасники у справах позовного провадження; їх процесуальні права та обов’язки 

2. Вирішіть задачу. 

С. звернувся до суду з позовом до акціонернокомерційного банку 

соціального розвитку “Укрсоцбанк” (АКБ), Вінницької обласної дирекції 

“Укрсоцбанк” (далі – Вінницька облдирекція) про стягнення суми, 

посилаючись на те, що в грудні 2008 р. та в березні 2009 р. уклав з Вінницькою 

облдирекцією строкові договори депозитних вкладів, проте з липня 2009 р. 

відповідач в односторонньому порядку змінив процентну ставку по вкладах, у 

зв’язку з чим йому були заподіяно матеріальні збитки. 

Заперечуючи проти позову, АКБ та Вінницька облдирекція звернулися з 

зустрічним позовом до С. про визнання зазначених договорів недійсними, 

посилаючись на те, що їх вини в невиконанні зобов’язань, передбачених 

договорами, немає. Крім того, Вінницька облдирекція не наділена правом 

юридичної особи, а її директор не мав повноважень на укладання і підписання 

договорів. Відповідно до Положення про філії банку та їх персонал, а також 

Статуту акціонерно-комерційного банку соціального розвитку “Укрсоцбанк”, 

мережа АКБ складається з центрального банку в м. Києві, дирекцій у містах 

Києві, Сімферополі та в обласних центрах і відділень банку. Банк зі своїми 

установами є юридичною особою. Установи банку не є юридичними особами і 

здійснюють свою діяльність від імені банку в порядку, визначеному 

Положенням. Як випливає з п.31 Положення, філії банку без спеціального 

доручення в межах наданих їм повноважень можуть бути позивачем і 

відповідачем в суді, або третейському чи господарському суді й виступати в 

цих установах від імені банку та укладати угоди. 
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Рішенням Ленінського районного суду м. Вінниці від 9 червня 2010 р., 

залишеним без зміни ухвалою судової колегії в цивільних справах апеляційного 

суду Вінницької області, позов С. залишено без задоволення, а зустрічний 

позов АКБ та Вінницької облдирекції задоволений. 

У касаційній скарзі С. просить ухвалені у справі рішення скасувати з 

підстав порушення судом норм матеріального права. 

Чи можуть бути суб’єктами касаційного провадження структурні 

підрозділи юридичних осіб? Дайте характеристику суб’єктів права на касаційне 

оскарження. Складіть ухвалу про відмову у відкритті касаційного провадження. 

 

Варіант 11. 

1. Юридичні особи як суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин. 

2. Вирішіть задачу. 

У травні 2008 р. Комова О.Г. звернулася до суду із позовом до ВАТ 

“Дніпротрансбуд” про визнання недійсною відмову в приватизації квартири № 

55 у будинку № 30 по вулиці Боброва в м. Дніпропетровську. Рішенням 

Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 22 березня 2009 р., 

залишеним без зміни ухвалою апеляційного суду Дніпропетровської області від 

4 лютого 2010 р., у задоволенні позову відмовлено. 

Ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ від 22 серпня 2010 р. касаційна скарга Комової О.Г. 

відхилена і рішення залишене без змін. 

Подаючи заяву до Верховного Суду України, Комова О.Г. просить ухвалу 

Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних 

справ від 22 серпня 2010 р. скасувати і переглянути рішення. У заяві 

зазначається, що підставою для такого перегляду є неоднакове застосування 

судом касаційної інстанції одного й того самого положення закону. 

Так, Вищій спеціалізований суд України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ, розглянувши 28 січня 2010 р. справу за позовом Смирнова 

Р.Д. з подібними вимогами до тих же відповідачів щодо приватизації квартири 

№ 50 у тому ж будинку, скасувала судові рішення про відмову в позові та 

передала справу на новий розгляд до суду першої інстанції. 

Якій порядок і строк подання заяви про перегляд судового рішення 

Верховним Судом України? Чи дотримані вони заявником? 

 

Варіант 12. 

1. Проблемні питання захисту інтересів відповідача від заявленого 

позову. 

2. Вирішіть задачу. 

Крилов С.Т. звернувся до суду з позовом, відповідачем у якому було 

вказано Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська і Державне 

казначейство України, про відшкодування моральної шкоди. Свої позовні 

вимоги обґрунтовував тим, що на розгляді у зазначеному суді вже більше як 

півроку знаходиться інша справа за його позовом, що є грубим порушенням 

вимог ст. 157 ЦПК і ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних 
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свобод. Просив ухвалити рішення, яким на підставі статей 1167, 1172 ЦК 

стягнути на його користь із коштів держбюджету моральну шкоду в розмірі 

20000 грн.  

Рішенням Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська в задоволенні 

позовних вимог відмовлено. Ухвалою Апеляційного суду Дніпропетровської 

області рішення суду першої інстанції скасовано, провадження у справі 

закрито. 

Дайте аналіз рішенням судів першої і апеляційної інстанції. Якими 

процесуальними мотивами міг керуватися суд апеляційної інстанції, 

скасовуючи рішення місцевого суду і закриваючи провадження у справі? 

 

Варіант 13. 

1 Проблемні питання ускладнень в процесі судового розгляду цивільних 

справ в позовному провадженні.. 

2. Вирішіть задачу. 

Директор товариства з обмеженою відповідальністю Савченко Р. М. 

звернувся до адвоката з приводу таких питань: 1) стосовно водія його 

службового автомобіля інспектором ДАІ винесено постанову та притягнуто до 

адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху; 2) 

щодо нього самого районним судом винесено постанову про притягнення до 

адміністративної відповідальності за правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 163-

1 КпАП, за порушення порядку ведення податкового обліку; 3) податковим 

повідомленням-рішенням, складеним місцевою Державною податковою 

інспекцією на підставі Податкового кодексу України, товариству нараховані 

штрафні санкції у розмірі 1200 грн за порушення порядку ведення касових 

операцій; 4) рішенням зборів учасників товариства його було звільнено з 

посади директора, хоча він як учасник цього товариства, якому належить 1/10 

частки у статутному фонді, не був повідомлений про час та місце проведення 

зборів; 5) управлінням Пенсійного фонду України йому відмовлено у 

призначенні пенсії за віком у зв’язку з тим, що він продовжує працювати й 

отримувати заробітну плату. 

Савченко запитує, яким чином можна оскаржити зазначені рішення. 

Дайте Савченку вичерпні відповіді щодо кожної ситуації. 

 

Варіант 14. 

1. Особливості заочного розгляду справи як одного із видів спрощеної 

процедури в цивільному судочинстві. 

2. Вирішіть задачу. 

Борисенко В. Р. звернувся до суду з позовом до ТОВ “МЕТРО Кеш енд 

Кері Україна” про відшкодування шкоди, завданої продажем товару неналежної 

якості. Вказував, що він придбав посудомийну машину “Bosch” з гарантією 2 

роки, однак під час її експлуатації виявлено неполадки і, незважаючи на 

ремонт, вони виникають знову. Ухвалою Ленінського районного суду м. 

Полтави було відкрито провадження у справі. У відзиві на позовну заяву 

відповідач посилався на те, що згідно з внутрішніми правилами клієнтами 
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центрів оптової торгівлі “МЕТРО” можуть бути лише юридичні особи або 

фізичні особи, які є суб’єктами підприємницької діяльності. Позивач є 

суб’єктом підприємницької діяльності, на підтвердження чого відповідачем 

було надано копію його свідоцтва про державну реєстрацію як фізичної особи-

підприємця. Крім того, покупцем посудомийної машини згідно з фіскальним 

чеком і виданою податковою накладною зазначено позивача саме як суб’єкта 

під-приємницької діяльності. Вважаючи, що вимоги позивача підлягають 

розгляду в порядку господарського судочинства, відповідач просив закрити 

провадження у справі. 

Як має діяти суддя в даному випадку? За якими критеріями 

розмежовується юрисдикція загальних і господарських судів. 

 

 

Варіант 15. 

1.  Процесуальні особливості наказного провадження.. 

2. Вирішіть задачу. 

 Фізична особа – підприємець Смирнов В. Л. звернувся до суду з 

позовною заявою до Лисичанського міського відділу УМВС України в 

Луганській області про стягнення матеріальної шкоди. Зазначив, що внаслідок 

ДТП за участю його водія, який здійснював перевезення пасажирів, і водія 

відповідача, який керував службовим автомобілем, з вини останнього 

належному йому автобусу були спричинені пошкодження. Ухвалою 

Лисичанського міського суду Смирнову відмовлено у відкритті провадження у 

справі на підставі п. 1 ч. 2 ст. 122 ЦПК. 

Чи правильні дії суду? До юрисдикції якого суду, на вашу думку, слід 

віднести зазначену справу і за якими ознаками? 

 

 

Варіант 16. 

1.  Проблема процесуальної форми в наказному провадженні.  

2. Вирішіть задачу. 

Бабич В.В. звернувся з позовом до Державного комітету лісового 

господарства України про поновлення на роботі та стягнення середнього 

заробітку за час вимушеного прогулу. Посилався на те, що наказом голови 

зазначеного комітету його незаконно звільнено з посади директора 

Брустурянського державного лісомисливського господарства. Ухвалою 

Печерського районного суду м. Києва відкрито провадження у справі і 

призначено судове засідання. Однак у судовому засіданні суд закрив 

провадження у справі з посиланням на те, що зазначена справа підлягає 

розгляду за правилами адміністративного судочинства. 

Своє рішення суд мотивував тим, що в судовому засіданні було 

встановлено, що згідно із ст. 241 КпАП позивач наділений повноваженнями від 

імені органів лісового господарства розглядати справи про адміністративні 

правопорушення і накладати адміністративні стягнення, а це свідчить про те, 

що він є особою, яка перебуває на публічній службі. 
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Чи всі трудові спори розглядаються в порядку цивільного судочинства? 

Що таке публічна служба? Діяльність яких осіб і на яких посадах відноситься 

до публічної служби? Дайте оцінку діям судді в наведеному випадку. В порядку 

якого виду судочинства будуть розглядатися вимоги про поновлення на роботі 

за позовом: а) лікаря районної лікарні; б) головного лікаря районної лікарні; 

в) вчителя; г) директора школи; д) викладача ВУЗу; є) ректора ВНЗ; 

і) юрисконсульта міської ради; л) секретаря суду. 

 

Варіант 17. 

1.  Правова природа наказного провадження 

 

2. Вирішіть задачу. 

 Юрченко К.Л. звернувся в суд з позовом до Захарова О. В., Управління 

громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Головного управління 

МВС України в м. Києві про зобов’язання вчинити певні дії, а саме: зняти 

Захарова О. В. з реєстрації за місцем проживання на підставі судового рішення, 

яким припинено його право власності на жиле приміщення. 

Ухвалою Оболонського районного суду м. Києва відмовлено у відкритті 

провадження у справі на підставі п. 1 ч. 2 ст. 122 ЦПК з посиланням на те, що 

ця справа підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства. 

Чи правильно вчинив суд? Які спори належать до юрисдикції 

адміністративних судів? 

 

 

Варіант 18. 

1.  Предмет розгляду у справах наказного провадження.  

2. Вирішіть задачу. 

Управління МВС України в Івано-Франківській області звернулося до 

суду з позовом до Науменка К.Л. про відшкодування завданої матеріальної 

шкоди. Посилалося на те, що відповідач, перебуваючи на посаді начальника 

Тисменицького районного відділу міліції, внаслідок перевищення швидкості і 

втрати керування пошкодив закріплений за ним службовий автомобіль “Шкода 

Октавія”, чим завдав позивачу як власнику цього автомобіля матеріальних 

збитків на суму 34 тис. грн. Рішенням Долинського районного суду позов було 

задоволено. 

Ухвалою Апеляційного суду Івано-Франківської області рішення суду 

першої інстанції було скасоване, провадження у справі закрите на тій підставі, 

що зазначені вимоги підлягають розгляду в порядку адміністративного 

судочинства. 

Проаналізуйте процесуальні рішення судів першої та апеляційної 

інстанції? Які спори не розглядаються в порядку цивільного судочинства? 

 

Варіант 19. 

1. Особливості розгляду справи у порядку наказного провадження 

 



 17 

2. Вирішіть задачу. 

 Клименко А.М. та Клименко Р.Д. звернулися до суду з позовом до 

Запорізької міської ради, в якому просили визнати незаконною відмову органу 

приватизації у приватизації квартири та зобов’язати відповідача передати 

займану ними квартиру їм у власність. Рішенням Жовтневого районного суду 

м. Запоріжжя у задоволенні позову було відмовлено. Скасовуючи рішення суду 

першої інстанції із закриттям провадження у справі, апеляційний суд виходив із 

того, що спір не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства, оскільки 

позивачі як фізичні особи оскаржують дії суб’єкта владних повноважень, а 

такий спір законом віднесено до компетенції адміністративних судів. 

Дайте оцінку процесуальним рішенням судів першої і апеляційної 

інстанцій. За якими критеріями розмежовується юрисдикція загальних і 

адміністративних судів? 

 

Варіант 20. 

1.  Особливості набрання судовим наказом законної сили. Скасування 

судового наказу. 

2. Вирішіть задачу. 

У відсутність громадянки Попової у її квартирі почалася пожежа, 

внаслідок якої постраждала не тільки її квартира, а й квартира гр. Васильєвої, 

яка знаходиться на поверх вище. Експерт встановив, що причиною пожежі 

стала праска, яку забула вимкнути Попова. Васильєва подав позов до суду на 

Попову про відшкодування матеріальної шкоди. 

Вкажіть, хто у даному випадку є: а) особами, які беруть участь у справі; 

б) особами, які сприяють здійсненню правосуддя? 
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