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1. Теми практичних занять 

 

ТЕМА 2. ПРИНЦИПИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА 

УКРАЇНИ 

Практичне заняття№ 1 – 2 год. 

План: 

1. Поняття принципів цивільного процесуального права та їх значення. 

2. Система принципів цивільного процесуального права, їх класифікація:  

а) за формою нормативного закріплення,  

б) за роллю в регулюванні процесуально-правового становища суб’єктів 

правовідносин,  

в) за предметом регулювання,   

г) за значимістю, за їх змістом і сферою поширення.  

3. Принципи цивільного процесуального права, закріплені Конституцією 

України. 

 

Навички, які мають бути вироблені під час заняття:  
аналізувати принципи цивільного процесуального права; аналізувати систему 

принципів; принципи цивільного процесуального права, закріплені Конституцією 

України. 

 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття:  
- аналізувати предмет, систему, метод цивільного процесуального права;  

- аналізувати норми цивільного процесуального права, їх дію в часі, 

просторі, за колом осіб. 

 

Перелік документів, які складаються під час заняття:  
- позовні заяви із спорів, що виникають з цивільних та сімейних 

правовідносин 

 

Практичні завдання: 

Задача № 1. Визначте і проаналізуйте статті ЦПК (за стадіями розвитку 

судочинства), у яких закріплені окремі положення принципів диспозитивності, 

змагальності, публічності, раціональної процесуальної форми, безпосередності, 

усності, рівності та ін. 

Задача № 2. Л. звернулася з позовом до М. про визнання майна спільною 

сумісною власністю подружжя та його поділ. Суд визнав право спільної сумісної 

власності подружжя на земельну ділянку, будинок, дачну садибу, автомобіль та 

провів їх поділ. У своїх заявах до суду позивачка також указала, що частина спірних 

речей, придбаних у шлюбі: відеокамера, фотоапарат, комп’ютер (куплені в кредит у 

магазині “Фокстрот”), документи на мисливську рушницю, газовий пістолет, 

телевізор, які також придбані у шлюбі, знаходяться, як і самі речі, у відповідача, 

яким ця обставина не заперечувалась. Однак суд залишив поза увагою клопотання 

позивачки про витребування доказів щодо часу та обставин придбання вказаних 
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спірних речей у зв’язку з наявністю у неї складнощів в отриманні цих доказів, 

відмовив у задоволенні в цій частині позову за його недоведеністю. 

Чи мало місце в цих діях суду порушення принципів цивільного 

процесуального права? 

Задача № 3. До районного суду надійшов інформаційний запит редактора ТК 

“Горизонт” про дозвіл на встановлення в залі судового засідання стаціонарної 

відеоапаратури для фіксування судового процесу при розгляді цивільної справи за 

позовом прокурора району в інтересах держави в особі міської ради до фізичних 

осіб – підприємців П. і Т. про визнання угоди купівліпродажу частини будинку-

гуртожитку недійсною. 

Суддя районного суду, розглянувши у відкритому судовому засіданні 

зазначений запит, встановив, що редактор ТК “Горизонт” звернувся із запитом про 

дозвіл на встановлення в залі судового засідання стаціонарної відеоапаратури для 

фіксування судового процесу, посилаючись на те, що справа, яку розглядає суд, є 

предметом громадського інтересу, має виняткове суспільне значення, протягом 

кількох років висвітлюється ЗМІ України всіх рівнів як друкованими, так і 

телевізійними. 

У судовому засіданні прокурор як представник міської ради висловився за 

надання дозволу на фіксування судового процесу шляхом встановлення в залі 

судового засідання стаціонарної відеоапаратури, в той час як представники 

відповідачів висловилися проти такого фіксування. 

Дайте характеристику принципу гласності й відкритості судового процесу. Як 

повинен у даному випадку діяти суддя?  

Задача № 4. При розгляді справи про захист честі, гідності та ділової 

репутації позивачем були надані як докази особисті листи позивача та звукозапис 

розмови позивача з відповідачем. 

Відповідач звернувся до суду з клопотанням про розгляд справи в закритому 

судовому засіданні. Позивач заперечував проти таких дій. 

На початку судового розгляду суддя оголосив, що судовий розгляд 

проводитиметься в закритому судовому засіданні. 

Чи правомірні дії суду? Чи порушуються тут принципи цивільного процесу? 

Задача № 5. ЗАТ “Український мобільний зв’язок” звернулося в суд з позовом 

до громадянина В. про стягнення заборгованості за надані послуги зв’язку. Ухвалою 

районного суду м. Донецька позовна заява залишена без руху у зв’язку з тим, що, 

по-перше, позивач не додав до позовної заяви копій усіх документів, що додав до 

позову для відповідача; по-друге, в порушення вимог ст. 7 ЦПК позовна заява 

викладена російською, а не українською мовою. Позивачу надано строк до 22 

лютого 2006 р. для усунення недоліків позовної заяви. Ухвалою цього ж суду від 24 

лютого 2006 р. позовну заяву визнано неподаною та повернуто позивачу через те, 

що останній в установлений суддею строк не усунув недоліків позовної заяви. 

Чи є правильними дії суду? Чи порушені в даному випадку будь-які принципи 

цивільного судочинства? 

Задача № 6. Черговий електротехнік Карбан звернувся до місцевого суду з 

позовом про стягнення із заводу грошової винагороди за понаднормову роботу. 

Справа попередньо розглядалася в комісії з розгляду трудових спорів у складі 
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голови заводського комітету профспілки й директора заводу, але сторони до згоди 

не прийшли. У судовому засіданні виявилось, що розрахунки сплати понаднормових 

робіт позивач зробив неправильно, що йому дійсно належить виплатити у два рази 

більше, а клопотання про збільшення обсягу позовних вимог він у суді не 

порушував. Розглянувши справу, суд стягнув із заводу на користь позивача 

подвійну суму. 

Чи узгоджуються дії суду з принципом диспозитивності ? 

Задача № 7. Чебрець, подавши позов на Лиходія про відшкодування вартості 

нанесених збитків, просив суд викликати з м. Ужгорода в судове засідання свідком 

Макаревського, який був єдиним очевидцем автомобільної аварії, внаслідок якої 

позивач і його автомашина одержали пошкодження. Беручи до уваги значну 

відстань розташування м. Києва від м. Ужгорода, суддя доручив суду за місцем 

проживання Макаревського допитати його там і надіслати про це до суду для 

розгляду справи протокол судового засідання. 

Визначте відповідність процесуальних дій судді вимогам принципу 

безпосередності. 

Задача № 8. Районним судом розглядалася цивільна справа за позовом Т. до 

Г. про визнання права власності на жилий будинок. 

У судове засідання відповідач з’явився разом зі своїм представником і заявив 

суду усне клопотання про допуск його до участі у справі, оскільки хворіє і не має 

можливості особисто брати участь у розгляді справи. 

Суддя відмовив у задоволенні клопотання на підставі того, що представник не 

є фахівцем у галузі права і не подав нотаріально посвідченої довіреності. 

Чи не порушують дії судді принципів цивільного процесу? Обґрунтуйте 

відповідь.  

Задача № 9. Громадянин П. звернувся до районного суду з позовом до Л. про 

стягнення боргу розміром 4 тис. грн. 

У судовому засіданні відповідач визнав позов повністю і запропонував 

передати позивачеві замість грошової суми відеокамеру “Sony” вартістю 6 тис. грн. 

Позивач не заперечував проти цього, на такій підставі сторони вирішили укласти 

мирову угоду. 

Суддя, у провадженні якого знаходилася справа, відмовився визнати цю 

мирову угоду, оскільки вартість магнітофона перевищувала розмір боргу. 

Чи правильно діяв суддя? Який принцип цивільного процесу порушено? 

Обґрунтуйте відповідь.  

 

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, 2013 (Харків). - 1352 с. 

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

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

3. Цивільний процес України: підручник / Національний університет 

"Одеська юридична академія"; ред.: Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова, Н.Ю. 
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Голубєва ; рец.: В. В. Луць, Р. Б. Шишка, І. М. Кучеренко. - К. : Істина, 2014 (К.). - 

536 с. 

 

ТЕМА 3. ЦИВІЛЬНІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ ТА ЇХ 

СУБ’ЄКТИ 

 

Практичне  заняття № 1– 2 год. 

План: 

1. Суд як орган судової влади у цивільному процесі. 

2. Склад суду. 

3. Повноваження суду щодо здійснення правосуддя у цивільних справах. 

4. Підстави і процесуальні наслідки відводу судді.  

5. Секретар судового засідання, судовий розпорядник, помічник судді, 

консультант суду як працівники апарату суду. 

 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття:  
- аналізувати процесуальне становище суду в цивільному поцесі;  

- аналізувати підстави відводу судді, склад суду у різних провадженнях та 

інстанціях. 

 

Навички, які мають бути вироблені під час заняття:  
- складати позовні заяви, заяви, клопотання. 

 

Перелік документів, які складаються під час заняття:  
- позовна заява;  

- заява про відвід судді; 

- заява про відвід секретаря судового засідання.  

 

Практичні завдання: 

Задача № 1. 15 лютого 2012 р. місцевий Ізюмський міськрайонний суд 

Харківської обл. розглянув у відкритому судовому засіданні позовну заяву 

ОСОБИ_4 до ОСОБИ_3 про визнання порядку користування житловим будинком та 

земельною ділянкою.  

Перед початком слухання справи по суті відповідач заявив письмове 

клопотання про відвід головуючого по справі, вважаючи, що суддя Хайкін В.М. 

прямо чи побічно заінтересований в результаті розгляду справи. 

Суд, вислухавши думку осіб, що беруть участь у справі, та дослідивши 

матеріали справи, дійшов висновку, що заява не підлягає задоволенню з наступних 

підстав. 

Згідно з ЦПК України ч. 1 ст. 20 суддя не може брати участі в розгляді справи 

і підлягає відводу, якщо:  

- під час попереднього вирішення цієї справи він брав участь у процесі як 

свідок / експерт / спеціаліст / перекладач / представник / секретар судового 

засідання; 

- він прямо чи побічно заінтересований у результаті розгляду справи; 
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- він є членом сім’ї або близьким родичем (чоловік, дружина, батько, мати, 

вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, онучка, 

усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, член сім’ї або близький 

родич цих осіб) сторони або інших осіб, які беруть участь у справі; 

- якщо є інші обставини, які викликають сумнів в об’єктивності та 

неупередженості судді. 

Вказаний перелік підстав є вичерпним. Відповідачем не надано суду 

обґрунтованих підстав, передбачених ЦПК України ст. 20, згідно з якими суддя 

Хайкін В.М. не може брати участі в розгляді даної справи. 

Керуючись ст.20-24 ЦПК України, суд ухвалив у задоволенні клопотання 

відповідача (ОСОБА_3) про відвід судді Хайкіна В.М. – відмовити. 

Чи правильного висновку дійшов суд першої інстанції? 

Задача № 2. При розгляді справи Апеляційним судом Закарпатської обл. 

головуючий колегії суддя Фазикош Г.В. подала заяву про самовідвід у справі за 

позовом Ужгородського міжрайонного прокурора в інтересах держави в особі 

Ужгородської районної виконавчої дирекції Закарпатського обласного відділення 

Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності до ОСОБИ_1 

(ТОВ «Альтернатива компані») про відшкодування в порядку регресу завданої 

шкоди. Заява про самовідвід мотивована тим, що заступником директора виконавчої 

дирекції Закарпатського обласного відділення Фонду соціального страхування з 

тимчасової втрати працездатності є її мати. 

Хто має вирішувати питання про задоволення чи відмову в задоволенні заяви 

про самовідвід вказаної судді? Чи підлягає задоволенню заява про самовідвід судді 

Фазикош Г.В.? Які існують підстави для відводу суддів. 

Задача № 3. При розгляді цивільної справи Київським районним судом м. 

Харкова до початку з’ясування обставин справи та перевірки їх доказами 

представник відповідача заявив відвід головуючому в судовому засіданні відповідно 

до ст. 20 та ст. 23 ЦПК України. Заяву про відвід обґрунтовувано тим, що відповідач 

видав головуючому судді довіреність на право користування власним автомобілем, 

що викликає сумніви в об’єктивності та неупередженості судді. Копію довіреності 

надано суду. 

Чи підлягає задоволенню заява про відвід судді? Чи вичерпний перелік підстав 

для відводу міститься у ст. 20 ЦПК України? 

 

Рекомендована література до Теми 3: 
1. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням 50 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення окремих 

положень частини першої статті 4 Цивільного процесуального кодексу України 

(справа про охоронюваний законом інтерес) від 1 грудня 2004 р. № 18-рп/2004. 

2. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя. 

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 року № 9. 

3. Про незалежність судової влади. Постанова Пленуму Верховного Суду 

України  від 13 червня 2006 р. № 8.  

Підручники, навчальні посібники, інші дидактичні та методичні 

матеріали 
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4. 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, 2013 (Харків). - 1352 с. 

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

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

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, 2014 (К.). - 536 с. 

 

ТЕМА 3. ЦИВІЛЬНІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ ТА ЇХ 

СУБ’ЄКТИ 

Практичне  заняття № 2– 2 год. 

План: 

1. Треті особи які заявляють самостійні вимоги щодо предмета 

спору. 

1.1 Ознаки третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору. 

1.2. Процесуальні права та обов’язки третіх осіб, які заявляють самостійні 

вимоги щодо предмета спору. 

2. Треті особи які не заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору. 

2.1. Ознаки третіх осіб, які не заявляють самостійні вимоги щодо предмета 

спору. 

2.2. Процесуальні права та обов’язки третіх осіб, які не заявляють самостійні 

вимоги щодо предмета спору. 

3. Особливості вступу у справу третіх осіб. 

 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття:  
- аналізувати процесуальне становище, права та обов’язки третіх осіб в 

цивільній справі.  

Навички, які мають бути вироблені під час заняття:  
- складати позовні заяви, заяви, клопотання. 

Перелік документів, які складаються під час заняття:  
- позовна заява третьої особи з самостійними вимогами щодо предмета 

спору;  

- ухвала про прийняття позову третьої особи, яка заявляє самостійні 

вимоги щодо предмета спору;  

- ухвала про відмову у прийнятті позову третьої особи, яка заявляє 

самостійні вимоги щодо предмета спору;  

- заява про залучення до справи третьої особи.  

 

Практичні завдання: 

Задача № 1. І. звернувся з позовом до Д. про витребування з чужого 

незаконного володіння відеомагнітофона “Samsung”. Під час проведення судових 

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

до участі у справі як третю особу, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета 
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спору. У позовній заяві він зазначав, що спірний відеомагнітофон належить саме 

йому, у свій час він надав його у користування І. Суддя допустив Р. до участі у 

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

дослідження обставин справи за участю Р. постановив рішення на його користь, 

відмовивши І. в задоволенні позовних вимог. 

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

треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору?  

Задача № 2. Водій ЗАТ “АТП-61423” К. під час керування автобусом вчинив 

дорожню аварію, внаслідок чого було заподіяно шкоду Д., який звернувся до суду з 

позовом до ЗАТ “АТП-61423”, вимагаючи відшкодування вартості зіпсованих 

унаслідок ДТП речей. Під час розгляду справи відповідач звернувся до суду з 

клопотанням про залучення до участі у справі К. як третьої особи, яка не заявляє 

самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача. Суд це клопотання 

задовольнив і залучив К. до участі у справі. Під час розгляду справи К. були надані 

докази, які повністю спростовували позицію позивача, внаслідок чого у задоволенні 

позову було відмовлено. 

Чи правильні дії суду? За наявністю яких підстав закон пов’язує можливість 

участі у справі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета 

спору? 

Задача № 3. С. після смерті батька одержав у спадщину житловий будинок. 

Згідно з умовами заповіту він повинен був надати одну з кімнат будинку в довічне 

користування Р. На прохання Р. надати кімнату в користування С. відмовив, 

пояснивши це тим, що вказану кімнату зараз займає наймач Т., з яким укладений 

договір найму. Р. звернувся з позовом до С., вимагаючи передання йому в 

користування кімнати. Під час розгляду справи С. заявив клопотання про 

притягнення до участі у справі Т. як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог 

щодо предмета спору, на стороні відповідача. Т. з’явився за викликом суду й у 

судовому засіданні надав пояснення у справі на користь відповідача. 

Чи є підстави для задоволення такого клопотання? Якими правами 

користуються у процесі треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо 

предмета спору? 

Задача № 4. Д. уклав договір позики з А., за яким позичав А. 25 тис. грн на 

один рік. Через деякий час Д. здійснив поступку вимогою, передавши свої права як 

кредитора за договором позики С. Оскільки А. не повернув грошей у встановлений 

договором строк, С. звернувся до нього з позовом про стягнення грошей. Під час 

розгляду справи Д. звернувся до суду з заявою про допуск його до участі у справі як 

третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на боці 

позивача. 

Чи є підстави для задоволення такої заяви? Який процесуальний порядок 

допуску до участі у справі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо 

предмета спору? 

Задача № 5. У суді слухалась справа за позовом М. до Л. про визнання права 

власності на 1/3 житлового будинку. Після початку судових дебатів до канцелярії 

суду надійшла позовна заява Ш., який просив допустити його до участі у справі як 
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третю особу, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору. Суд відмовив у 

прийнятті позовної заяви Ш., постановивши про це ухвалу. 

До якого моменту в справу може вступити третя особа, яка заявляє самостійні 

вимоги щодо предмета спору? Чи правомірні дії суду? 

Задача № 6. Б. звернувся з позовом до Г. про витребування з чужого 

незаконного володіння автомобіля марки BMW, який у свій час був викрадений у 

нього і внаслідок здійснених органами внутрішніх справ дій знайдений у Г. Під час 

розгляду справи Г. зазначав, що він є добросовісним покупцем, і звернувся до суду з 

клопотанням про притягнення до участі у справі як третьої особи, яка не заявляє 

самостійних вимог щодо предмета спору, К., у якого він придбав цей автомобіль. К., 

у свою чергу, також звернувся до суду з клопотанням про притягнення до участі у 

справі як третьої особи В., у якого К. придбав цей автомобіль. 

Чи підлягає задоволенню клопотання Г.? Чи підлягає задоволенню клопотання 

К.? 

Задача № 7. У суді розглядався позов А. до С. та приватного нотаріуса Г. про 

визнання виконавчого напису недійсним. Суд позов задовольнив. В апеляційному 

суді рішення суду першої інстанції було скасоване та постановлено нове рішення 

про відмову у задоволенні позову. 

А. звернувся із касаційної скаргою до Вищого спеціалізованого суду України з 

розгляду цивільних і кримінальних справ з проханням про скасування рішення суду 

апеляційної інстанції та залишення в силі рішення суду першої інстанції. Колегія 

суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних 

справ задовольнила касаційну скаргу частково, скасувала всі постановлені по справі 

рішення і відправила справу на новий розгляд до суду першої інстанції. Скасовуючи 

зазначені рішення, колегія суддів зазначила, що, оскільки позивач стверджував, що 

позикове зобов’язання укладено у зв’язку з компенсацією сум за договором купівлі-

продажу акцій, тобто для приховання від держави справжніх доходів, то під час 

повторного розгляду справи суду першої інстанції слід залучити до участі у справі 

як третю особу державу в особі органів, які її представляють (податкові органи, 

органи прокуратури). 

Дайте оцінку рішенню Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ. 

Рекомендована література до Теми 3: 

1. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням 50 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення окремих 

положень частини першої статті 4 Цивільного процесуального кодексу України 

(справа про охоронюваний законом інтерес) від 1 грудня 2004 р. № 18-рп/2004. 

2. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя. 

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 року № 9. 

3. Про незалежність судової влади. Постанова Пленуму Верховного Суду 

України  від 13 червня 2006 р. № 8.  

Підручники, навчальні посібники, інші дидактичні та методичні 

матеріали 

4. 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 
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; Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". 

- Харків : Право, 2013 (Харків). - 1352 с. 

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

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

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, 2014 (К.). - 536 с. 

 

ТЕМА 4. ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ. СУДОВІ ВИТРАТИ. ЗАХОДИ 

ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ 

 

Практичне  заняття №1– 2 год. 

План: 

1. Поняття судових витрат у цивільному процесі. Види судових витрат та їх 

значення. 

2. Судовий збір. Об’єкти справляння судового збору. 

3. Розміри ставок справляння судового збору. Пільги щодо сплати судового 

збору. Повернення судового збору. 

4. Ціна позову. Визначення ціни позову. 

5. Витрати, пов’язані з розглядом справи в суді.  

6. Витрати на правову допомогу. 

7. Відстрочення та розстрочення судових витрат, зменшення їх розміру або 

звільнення від їх оплати. 

8. Розподіл судових витрат між сторонами. 

9. Види юридичної відповідальності в цивільному процесі. 

10. Поняття санкцій в цивільному процесуальному праві. Припиняючи та 

правовідновлюючі санкції як заходи захисту в цивільному процесі. 

11. Види заходів процесуального примусу в цивільному процесі. Підстави 

застосування заходів процесуального примусу. 

 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття:  
- аналізувати порядок справляння судового збору, розміри ставок 

судового збору;  

- аналізувати витрати, пов’язані з розглядом справи в суді 

- аналізувати процесуальний порядок порядок вручення судової повістки 

про виклик і судової повістки-повідомлення. 

- аналізувати види юридичної відповідальності в цивільному процесі. 

- аналізувати підстави застосування заходів процесуального примусу. 

 

Навички, які мають бути вироблені під час заняття:  
- складати позовні заяви, заяви, клопотання 

 

Перелік документів, які складаються під час заняття:  
- заява про відстрочення чи розстрочення сплати судових витрат або 

зменшення їх розміру, або звільнення від їх оплати;  
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- заява про відшкодування витрат, пов’язаних з викликом до суду;  

- ухвала про відстрочення сплати судового збору. 

- ухвала про видалення із зали судового засідання;  

- заява про відшкодування витрат, пов’язаних з викликом до суду. 

 

Практичні питання: 

Задача № 1. Визначте, до якого виду відносяться: строки розгляду цивільних 

справ; строки виконання судових доручень; строки на подачу апеляційної скарги; 

строки на подачу касаційної скарги; строки на подання доказів. 

Задача № 2. До місцевого суду надійшла позовна заява від Деркач про 

розірвання договору з Погорілим про найм гаража й стягнення плати за його 

користування. 

У зв’язку з тим, що позовна заява не відповідала вимогам ст. 119 ЦПК, суддя 

повідомив про це позивача, надавши йому строк для виправлення недоліків. 

У зазначений строк позивач з поважних причин не виправив недоліки заяви й 

звернувся до суду з проханням продовжити встановлений для цього строк.  

У яких випадках можливе продовження й поновлення процесуальних строків? 

Задача № 3. У зв’язку із знаходженням позивача у тривалому службовому 

відрядженні суд із власної ініціативи зупинив провадження у справі. З поверненням 

із відрядження (через 3 роки) провадження у справі було поновлено. У судовому 

засіданні відповідач просив суд відмовити в задоволенні позову, посилаючись на 

пропуск строку давності.  

Чи може бути прийнята судом ця обставина як підстава для відмови у 

задоволенні позову? 

Задача № 4. Ухвалою апеляційного суду від 5 грудня 2010 р. апеляційна 

скарга Чайки залишена без руху, заявнику надано строк для усунення недоліків 

апеляційної скарги. У поданій уточненій апеляційній скарзі вказівки суду виконані 

частково. При цьому Чайка просить звільнити його від сплати судового збору з 

посиланням на п. 10 ст. 4 Декрету КМ України “Про державне мито”. 

Розглянувши зазначене клопотання, суд дійшов висновку, що підстав для 

звільнення Чайки О.Я. від сплати судового збору за оскарження рішення суду немає, 

тому що це не передбачено ст. 82 ЦПК. Суд може звільнити лише від сплати витрат, 

пов’язаних з розглядом справи, а не від сплати судового збору. Зазначене питання 

відноситься до компетенції органів місцевого самоврядування за місцем району, 

куди сплачується судовий збір. 

З урахуванням того, що Чайці відмовляється в клопотанні про звільнення від 

сплати судового збору, апеляційний суд продовжує строк для усунення недоліків 

його апеляційної скарги щодо сплати судового збору, про що зазначено в ухвалі від 

5грудня 2010 р. 

Чи правильні дії суду? Які підстави та порядок продовження процесуальних 

строків? 

Задача № 5. У березні 2006 р. Домикальщенко звернувся в суд із позовом до 

Калінічної про визнання договору дарування частини будинку недійсним. Рішенням 

Фрунзенського районного суду м. Харкова від 23 квітня 2010 р. у задоволені позову 

відмовленою. 3 травня 2010 р. Домикальщенко подав апеляційну скаргу на рішення 
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суду. Ухвалою Апеляційного суду Харківської області апеляційна скарга 

Домикальщенка на зазначене рішення суду залишена без розгляду з посиланням на 

те, що скарга подана після закінчення строку апеляційного оскарження. 

Чи правильні дії апеляційного суду? Які правила перебігу процесуальних 

строків ? 

 

Рекомендована література до Теми 4: 

1. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при 

розгляді справ у суді першої інстанції. Постанова Пленуму Верховного Суду 

України  від 12 червня 2009 р. № 2. 

2. Постанова Пленуму вищого спеціалізованого суду України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ від 07 лютого 2014 року № 10   «Про судову 

практику в справах про захист права власності та інших речових прав 

Підручники, навчальні посібники, інші дидактичні та методичні 

матеріали  

3. Васильєв С.В. Довідник з підготовки до судового розгляду окремих 

категорій цивільних справ / С. В. Васильєв ; рец. Д. Д. Луспеник. - 2-е вид., перероб. 

і доп. - Харків : Еспада, 2009 (Харків). - 448 с. 

4. Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України: Академічний курс: 

Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. заклад. –К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін 

Юре», 2005. – С.187 

5. 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, 2011 (Харків). - 1352 с. 

 

ТЕМА 5. ДОКАЗИ ТА ДОКАЗУВАННЯ 

 

Практичне заняття №1– 2 год. 

План: 

1. Поняття доказів у цивільній справі. Зміст доказів. Процесуальна форма 

доказів. Процесуальний порядок одержання і дослідження доказової інформації і 

засобів доказування.   

2. Класифікація доказів: за джерелом їх одержання; за способом утворення; за 

характером висновку. 

3. Поняття судового доказування. Процес доказування, його ступені 

(елементи).  

3.1. Предмет доказування у цивільній справі.  

3.2. Факти, що не підлягають доказуванню.  

3.3. Збирання та подання доказів. Судові доручення щодо збирання доказів.  

3.4. Дослідження і оцінка доказів. Належність доказів.  

3.6. Розподіл обов’язків з доказування.  

4. Засоби доказування, їх види. Принцип допустимості засобів доказування.  

5. Забезпечення доказів. Способи забезпечення доказів. 
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Уміння, які мають бути вироблені під час заняття:  

- аналізувати процесуальний порядок одержання і дослідження доказової 

інформації і засобів доказування у цивільній справі;  

- аналізувати предмет доказування у цивільній справі. 

 

Навички, які мають бути вироблені під час заняття:  
- складати позовні заяви, заяви, клопотання. 

 

Перелік документів, які складаються під час заняття:  
- ухвала про направлення судового доручення;  

- заява про забезпечення доказів;  

- ухвала про забезпечення доказів;  

- заява про призначення експертизи;  

- ухвала про призначення експертизи;  

- заява про виклик свідка. 

 

Практичні завдання: 

Задача № 1. У судовому засіданні при розгляді справи про право власності на 

будинок позивач Сидоров надав суду письмове свідчення двох свідків про те, що 

даний будинок він успадкував після смерті своїх батьків. Сидоров пояснив, що 

вказані свідки знаходяться у відрядженні і не можуть з’явитися у судове засідання, 

щоб дати суду показання особисто. Відповідач заперечував проти залучення до 

справи цих показань. Суд постановив ухвалу, якою залучив до справи письмові 

свідчення свідків, представлені позивачем. 

Чи правильно вирішив суд? Які докази є належними у даній справі? 

Задача № 2. Лещенко подала позов на Власову про виселення її за 

неможливості сумісного проживання. Позивачка вказала, що відповідачка 

систематично ображає її непристойними словами. Для підтвердження своїх 

пояснень Лещенко просила викликати свідками Нілову і Баранову, сусідок по 

квартирі, і подала характеристику, в якій зазначалося, що позивачка є 

добросовісною працівницею. 

Відповідачка Власова подала суду довідку про те, що хвора на гіпертонію, 

довідку з місця роботи, що вона виконує виробничий план, але створює в колективі 

конфліктні ситуації. 

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

факти, чи може суд скористатися ними? Які засоби доказування можуть бути 

використані у даній справі ? 

Задача № 3. Туркенич подала позов на Огрутинського про стягнення 

аліментів. Позивачка зазначила, що протягом 5 років вона перебувала з відповідачем 

у фактичних шлюбних стосунках і народила сина. Після народження дитини 

відповідач зобов’язався надавати допомогу на її утримання, але робить це не 

регулярно і в меншому розмірі, ніж має можливість. Вона є інвалідом, отже, сама 

утримувати дитину не спроможна. Позивачка на обґрунтування позову, як у своїй 

заяві до суду, так і у свідченнях у судовому засіданні вказала, що відповідач, 

поселившись до неї в квартиру, вів із нею спільне господарство, дитину зразу після 
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її народження взяв на своє виховання й утримування, але останнім часом надає 

матеріальну допомогу нерегулярно. 

На ствердження цих доказів вона представила суду листування, що велося між 

нею та відповідачем, довідку будинкоуправління про те, що відповідач проживав на 

її житловій площі, довідки про заробіток її та відповідача і просила викликати у 

судове засідання і допитати як свідків Поліщук, Каніпус, Лущик. Свідки показали, 

що сторони проживали однією сім´єю, відповідач приносив продукти і гроші 

позивачці, а також передавав гроші через свого товариша і переказував поштою. 

В апеляційній скарзі позивачка зазначила, що факт взяття відповідачем дитини 

на виховання з утриманням та наданням допомоги можуть підтвердити і свідки 

Гура, Щупак, Мопаренко, Рибалкіна, але їх суд не допитав. Не з’ясував суд і 

матеріального стану позивачки. 

Справа судами вирішувалася неодноразово. Останнім рішенням місцевого 

суду у позові Туркенич відмовлено, а судова палата у цивільних справах 

апеляційного суду області своєю ухвалою рішення залишила без зміни. 

Відмовляючи у позові суд посилався на те, що позивачка не подала докази на 

підтвердження того, що відповідач нерегулярно надавав їй матеріальну допомогу на 

утримання дитини і, що вона за власним матеріальним станом не може її 

утримувати. 

Суд касаційної інстанції поставив питання про скасування зазначених судових 

рішень і направлення справи на новий розгляд. 

Які порушення були допущені при розгляді цієї справи місцевим та 

апеляційним судами ? 

Задача № 4. Чи правильно вчинив суд, який: 

а) у справі про розділ житлового будинку, що мав дві кімнати площею 12,8 і 

22 кв. м, кухню і дві рівнозначні комірчини, на прохання позивача, незважаючи на 

висновок бюро технічної інвентаризації про можливий оптимальний варіант поділу 

на 2 частини, призначив огляд на місці; 

б) допустив у вигляді доказу прослуховування в судовому засіданні запису на 

магнітофонній плівці умов договору міни речей між сторонами, спір з якого був 

предметом розгляду суду;  

в) на підтвердження договору позики між сторонами допустив письмові 

показання свідка; 

г) визнав висновок місцевого державного органу з нагляду за безпечним 

веденням робіт у промисловості у справі за позовом Л. про відшкодування 

нанесених збитків внаслідок одержання ушкодження здоров’я на виробництві як 

висновок експерта, із застосуванням процесуального порядку його дослідження; 

д) відмовив у позові Петрову до Петрової про визнання права на частину 

житлоплощі у двокімнатній квартирі, яка необхідна позивачу для проживання з 

новою сім’єю, посилаючись на те, що таке визнання суперечило б принципам 

моралі; 

ж) у справі про відшкодування шкоди, одержаної на виробництві, визнав 

змішану вину сторін і відповідно до цього розв’язав спір, не прийнявши до уваги 

вирок кримінального суду, за яким з приводу цього нещасного випадку була 

повністю визнана вина адміністрації та інженер з техніки безпеки організації був 
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засуджений до виправно-трудових робіт ? Чи має принципове значення для суду 

рішення і висновок інших органів держави ? 

з) у випадку вимоги відповідача про призначення експертизи в позові про 

відшкодування вартості через нестачу й псування товарів на складі, де відповідач 

працював комірником, зазначив, що пояснення відповідача про усушку борошна і 

цукру та зіпсування і знищення гризунами інших продуктів, що значаться в описі, 

носять несерйозний характер і не можуть бути прийняті судом до уваги. 

Задача № 5. Іванов подав позов на Смирнова про стягнення боргу в сумі 

12000 грн. за розпискою і, підтверджуючи свої вимоги, просив допитати свідків 

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

підписалися у розписці. Смирнов заперечував проти позову, посилаючись на те, що 

в присутності своєї дружини Смирнової повернув борг, але розписку у позивача не 

витребував. 

Вирішить питання про належність і допустимість доказів у даній справі. 

Задача № 6. Дзержинським районним судом м. Харкова розглядалась справа 

за позовом Самолова до Зайцева про стягнення 20 000 грн. за договором позики. У 

судовому засіданні Зайцев позову не визнав та пояснив суду, що між ним та 

позивачем договору позики ніколи не укладалось і що гроші він від позивача не 

отримував. 

На підтвердження своїх позовних вимог Самолов заявив клопотання, в якому 

просив заслухати в судовому засіданні таємно зроблений ним аудіозапис, із змісту 

якого можна зробити висновок про наявність договору позики і те, що Зайцев 

визнавав наявність боргу. Відповідач та його представник проти задоволення 

клопотання заперечував. 

Розглянувши клопотання і заперечення відповідача та його представника, суд 

у задоволенні клопотання відмовив. Чи правильні дії суду? 

Задача № 7. У грудні 2005 р. Розумна пред’явила в інтересах неповнолітньої 

дочки М. позов до В. та О.І. про встановлення факту батьківства, визнання частково 

недійсним свідоцтва про право на спадщину та визнання права власності на 1/3 

спадкового майна. Позивачка зазначала, що з 1999 р. перебувала у фактичних 

шлюбних відносинах з О., батьком відповідачів, від якого в неї 20 серпня 2000 р. 

народилась дочка М. Після смерті О., яка сталася 8 березня 2004 р., відкрилася 

спадщина. Свідоцтво про право на неї було видано дітям померлого – В. та О.І. – на 

½ майна кожному. Оскільки О. не записаний батьком її дочки, яка також має право 

на спадщину, Р. просила задовольнити позов. 

Ухвалюючи рішення про задоволення позову, місцевий суд виходив з того, що 

Р.Д., який записаний батьком М. у свідоцтві про її народження, в судовому засіданні 

визнав, що фактично її батьком є покійний О. 

Чи правильні дію суду? Чи може вимога про встановлення факту батьківства 

бути задоволена за наявності неспростованого запису про батьківство іншої особи? 

 

Рекомендована література до Теми 5: 
1. Про застосування норм цивільного процесуального 

законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції. Постанова Пленуму 

Верховного Суду України  від 12 червня 2009 р. № 2. 
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2. Постанова Пленуму вищого спеціалізованого суду України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ від 30.03.2012  № 5 «Про практику застосування 

судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних 

правовідносин» 

3. Постанова Пленуму вищого спеціалізованого суду України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ від 07 лютого 2014 року № 10   «Про судову 

практику в справах про захист права власності та інших речових прав 

Підручники, навчальні посібники, інші дидактичні та методичні 

матеріали  

4. Васильєв С.В. Довідник з підготовки до судового розгляду окремих 

категорій цивільних справ / С. В. Васильєв ; рец. Д. Д. Луспеник. - 2-е вид., перероб. 

і доп. - Харків : Еспада, 2009 (Харків). - 448 с. 

5. Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України: Академічний курс: 

Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. заклад. –К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін 

Юре», 2005. – С.187 

6. 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, 2011 (Харків). - 1352 с. 

 

ТЕМА 7. ПОЗОВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ 

 

Практичне  заняття №1– 2 год. 

План: 

1. Підготовка цивільної справи до судового розгляду. Поняття і значення 

підготовки цивільної справи до судового розгляду як стадії цивільного процесу.  

2. Процесуальні дії судді з підготовки справи до судового розгляду.  

3. Процесуальні дії осіб, які беруть участь у справі, осіб, які сприяють 

здійсненню правосуддя, у стадії підготовки справи до судового розгляду. 

4. Процесуальний порядок провадження у справі до судового розгляду.  

5. Попереднє судове засідання, строк його проведення; питання, які 

вирішуються у попередньому судовому засіданні.  

6. Призначення справи до судового розгляду. 

7. Судові виклики і повідомлення: форма і зміст, строки та порядок вручення. 

 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття:  
- аналізувати порядок провадження у справі до судового розгляду;  

- складати процесуальні документи. 

 

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

 

Перелік документів, які складаються під час заняття:  
- рішення про задоволення позову про стягнення позики у зв’язку з 

визнанням позову у попередньому судовому засіданні;  
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- ухвала про закриття провадження у справі у зв'язку з відмовою від 

позову у попередньому судовому засіданні;  

- ухвала про прийняття позову третьої особи, яка заявляє самостійні 

вимоги щодо предмета спору;  

- ухвала про направлення судового доручення;  

- заява про призначення експертизи;  

- ухвала про призначення експертизи;  

- ухвала про призначення справи до розгляду. 

 

Практичні завдання: 

 

Задача № 1. Григоренку була надана однокімнатна квартира розміром 31 кв. 

м. У цьому ж році Григоренко прописав на свою житлову площу Соловйову, з якою 

мав намір зареєструвати шлюб, але зареєстрував шлюб з Сонцевою і заявив до 

Соловйової позов про виселення її з кімнати, посилаючись на те, що вона проживала 

в нього на правах піднайму, а тому самостійного права на житлоплощу не має. 

Які докази необхідно подати сторонам до суду ? Які дії належить провести 

судді для підготовки цієї справи до розгляду ? 

Задача № 2. 20 вересня 2010 р. Ісаєва С.І. звернулася до Московського 

районного суду м. Харкова з позовною заявою про стягнення з Петрова В.М. 

заборгованості за договором позики. Суддя зазначеного суду, розглянувши позовну 

заяву, 25 вересня 2010 р. виніс ухвалу про відкриття провадження у справі, в якій 

призначив справу до розгляду на 15 жовтня 2010 р. 

Чи правомірні дії судді? Яким чином повинен був діяти суддя після відкриття 

провадження у справі? 

Задача № 3. Для підготовки справи до судового розгляду суддя 

Червонозаводського районного суду м. Харкова призначив попереднє судове 

засідання на 12 січня 2011 р. за позовом Зосимова В.І. до ВАТ “Укртелеком” про 

визнання звільнення незаконним, поновлення на роботі та стягнення заробітної 

плати за час вимушеного прогулу. Позивач, належним чином повідомлений про час 

та місце попереднього судового засідання, 12 січня 2011 р. не з’явився. Суддя, 

поспілкувавшись з відповідачем, призначив повторне попереднє судове засідання на 

31 січня 2011 р., на яке позивач знову не з’явився. У зв’язку з повторною неявкою 

належним чином повідомленого позивача суддя виніс ухвалу про залишення 

позовної заяви Зосимова В.І. без розгляду. 

Чи правильно вчинив суддя ? 

Задача № 4. 15 жовтня 2010 р. суддя Московського району м. Харкова 

відкрив провадження у справі за позовною заявою Прохорова В.А. до Прохорової 

Ж.В. про поділ спільно нажитого майна, призначивши попереднє судове засідання 

на 23 жовтня 2010 р. У попередньому судовому засіданні суддя переконав сторони 

закінчити спір, уклавши мирову угоду, та допоміг їм виробити його умови. Після 

цього він виніс ухвалу про визнання мирової угоди та закриття провадження у 

справі. 

Чи правомірні дії судді? Чи входить до завдань провадження у справі до 

судового розгляду досягнення мирової угоди між сторонами? 
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Задача № 5. Горошенко І.В. звернувся до суду з позовом до Павленка М.Р. 

про стягнення 1500 грн за договором позики, посилаючись на те, що в січні 2010 р. 

передав відповідачу вказанігрошові кошти, які останній зобов’язаний був повернути 

до 31 грудня 2010 р. На підтвердження укладення договору позики та отримання 

грошових коштів відповідач надав Горошенку І.В. розписку. У зазначений в 

розписці строк Павленко М.Р. грошові кошти не повернув. У попередньому 

судовому засіданні відповідач позов визнав у повному обсязі. 

Яке рішення має прийняти суд? Складіть відповідний процесуальний 

документ. 

Задача № 6. Альошин В.К. звернувся до суду з позовною заявою про 

розірвання шлюбу з Альошиною В.П. Одержавши ухвалу про відкриття 

провадження у справі, Альошина В.П. пред’явила зустрічну позовну заяву про 

розподіл майна, у якій заявила клопотання про вжиття заходів забезпечення позову 

шляхом накладення арешту на автомобіль ВАЗ-2108, що був придбаний подружжям 

під час шлюбу, мотивуючи це тим, що Альошин В.К. має намір подарувати 

зазначене майно своїм батькам. 

Які дії має вчинити суддя під час підготовки справи до судового розгляду? 

Задача № 7. Сініцина М.М. пред’явила позов до Окішева А.П. про стягнення 

аліментів на їх доньку – Окішеву О.А. Під час попереднього судового засідання 

було з’ясовано, що Окішев А.П. вже сплачує аліменти за рішенням суду на іншу 

дитину – Морозову М.А. 

Яким чином має діяти суддя? Визначте склад осіб, які беруть участь у цій 

справі. 

Задача № 8. Арканова М.П. звернулася до суду з позовною завою до Пєтухова 

Л.П. про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої дорожньо-

транспортною пригодою. Під час попереднього судового засідання було з’ясовано, 

що позивачу невідоме місце проживання відповідача, а позов пред’явлено за 

останнім відомим місцем проживання відповідача, де останній не мешкає.  

Які дії мають вчинити позивач та суддя з метою належного повідомлення 

відповідача про час та місце судового засідання? 

Задача № 9. У березні 2010 р. Марков М.І. звернувся до суду з позовом до 

Волошина В.І., Волошина В.В., Волошиної В.О. про усунення перешкод у 

користуванні квартирою, вселення та визначення порядку користування квартирою. 

Під час проведення попереднього судового засідання спір не був врегульований до 

судового розгляду. Після закінчення підготовки справи до розгляду суддя призначив 

справу до розгляду. 

Яким чином здійснюється призначення справи до розгляду? Протягом якого 

строку справа має бути призначена до розгляду? Складіть відповідний 

процесуальний документ про призначення справи до розгляду. 

 

Рекомендована література до Теми 7:  

1. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя. 

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 року № 9.  
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2. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при 

розгляді справ у суді першої інстанції. Постанова Пленуму Верховного Суду 

України  від 12 червня 2009 р. № 2. 

3. Постанова Пленуму вищого спеціалізованого суду України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ від 30.03.2012  № 5 «Про практику застосування 

судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних 

правовідносин» 

4. Постанова Пленуму вищого спеціалізованого суду України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ від 07 лютого 2014 року № 10   «Про судову 

практику в справах про захист права власності та інших речових прав 

Підручники, навчальні посібники, інші дидактичні та методичні 

матеріали  

5. Васильєв С.В. Довідник з підготовки до судового розгляду окремих 

категорій цивільних справ / С. В. Васильєв ; рец. Д. Д. Луспеник. - 2-е вид., перероб. 

і доп. - Харків : Еспада, 2009 (Харків). - 448 с. 

6. Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України: Академічний курс: 

Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. заклад. –К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін 

Юре», 2005. – С.187 

 

ТЕМА 7. ПОЗОВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ 

Практичне заняття№2 – 2 год. 

План: 

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

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

3. Судове засідання – процесуальна форма розгляду цивільних справ: 

 а) роль головуючого в судовому розгляді та забезпечення порядку в 

судовому засіданні; заходи, що застосовуються до порушників; 

 б) частини судового засідання, їх зміст. 

4. Фіксування судового засідання технічними засобами. Журнал судового 

засідання.  

 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття:  
- аналізувати порядок провадження у стадії судового розгляду;  

- складати процесуальні документи. 

 

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

 

Перелік документів, які складаються під час заняття:  

- заява про відвід судді;  

- ухвала про відмову у задоволенні заяви про відвід;  

- ухвала про розгляд справи у закритому судовому засіданні;  

 

Практичні завдання: 
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Задача № 1. Карпов звернувся з позовом про виселення зі свого будинку 

наймача Дубнікова з того приводу, що наймач не виконує умов договору і не 

сплачує за житло. Суд неодноразово відкладав розгляд справи за таких підстав: 

перший раз - у зв´язку з неврученням відповідачеві судової повістки, другий - через 

неявку відповідача, якого було своєчасно повідомлено, третій - внаслідок письмової 

заяви відповідача про хворобу, четвертий - у зв’язку із задоволенням клопотання 

відповідача про відвід судді, п´ятий - у зв´язку із прийняттям зустрічного позову 

відповідача про стягнення з позивача коштів, які було використано на капітальний 

ремонт будинку.  

Чи в усіх випадках було достатньо підстав для відкладення розгляду справи? 

Задача № 2. У справі, яку було порушено за позовом Водолазова на 

Федоренко про визнання недійсним договору купівлі-продажу житлового будинку, у 

судовому засіданні представник позивача - адвокат Юр´єв - подав клопотання про 

зупинення провадження у справі у зв´язку зі смертю позивача.  

Яке рішення має прийняти суд? 

Задача № 3. Мироненко Ю. звернулася з позовом на Мироненка А. про поділ 

спільного майна. Суд постановив ухвалу, якою заяву залишив без розгляду. Ухвалу 

було мотивовано тим, що сторони 19 квітня і 7 травня 200_ р. не з’явилися до суду 

без поважних причин, але про причини неявки суд не повідомили.  

Суд дійшов висновку про неможливість розгляду справи за тими матеріалами, 

що містяться у справі, за відсутності сторін.  

В апеляційній скарзі Мироненко Ю. просила скасувати ухвалу місцевого суду, 

посилаючись на те, що 19 квітня вона не мала змоги прийти до суду через хворобу, 

проте її адвокат до суду з´явився. Стосовно неявки 7 травня їй повідомили, що 

відповідач заявив клопотання про передачу справи до іншого суду, і вона виходила з 

того, що за цих обставин справу буде відкладено.  

Дайте оцінку діям суду. 

Задача № 4. 19 квітня 2011 р. сталося зіткнення автомобілів під керуванням 

водіїв Черкесова Т.П. і Семенова В.С., про що було складено адміністративний 

протокол. Фастівський міський суд постановою від 18 червня 2011 р. провадження в 

адміністративній справі щодо Семенова В.С. закрив. У липні 2011 р. Національна 

акціонерна страхова компанія “Оранта” звернулася з позовом до Семенова В.С. про 

стягнення 2780 грн, посилаючись на те, що діями відповідача заподіяно шкоду 

застрахованому майну, за яке позивач сплатив страхове відшкодування в 

зазначеному розмірі. У підготовчій частині судового засідання представник 

позивача – юрист страхової компанії Зотов О.Т. – заявив клопотання про 

призначення автотехнічної експертизи. Суд відхилив зазначене клопотання, 

вказавши, що його слід заявляти під час розгляду справи по суті. При розгляді 

справи по суті в суді давали показання свідки, викликані за заявою відповідача, які 

підтвердили факт, що відповідач у день аварії спиртних напоїв не вживав. Суд 

також досліджував речові докази в місці їх знаходження, а саме виїхав для огляду 

автомобіля Черкесова, який знаходився у нього в гаражі. 

Суд відхилив клопотання представника позивача про проведення 

автотехнічної експертизи, яке було заявлене під час проведення судових дебатів, і 

вирішив повернутися до з’ясування обставин справи. При постановленні рішення 
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суд не прийняв до уваги висновку спеціаліста-автотехніка, який був запрошений у 

судове засідання, вказавши, що цей висновок є суперечливим.  

11 жовтня 2011 р. Фастівський міський суд у задоволенні позову НАСК 

“Оранта” відмовив, посилаючись на відсутність вини Семенова В.С. у пошкодженні 

автомобіля, за який було сплачено страхове відшкодування. При цьому доведеність 

факту відсутності вини Семенова В.С. суд обґрунтував лише постановою від 18 

червня 2011 р., якою щодо нього закрито провадження в адміністративній справі. 

Назвіть частини судового засідання та процесуальні дії, які здійснюються в 

кожній з них. Чи дотриманий судом та іншими учасниками процесу порядок 

вчинення процесуальних дій у судовому засіданні по даній справі? Якщо ні, то 

запропонуйте свій варіант.  

Задача № 5. 19 вересня 2011 р. Таутько Г.І. як представник Єршової М.В. 

звернувся до суду з позовом до Чичолик К.Б. про розірвання договору довічного 

утримання. У судовому засіданні під час судових дебатів Таутько Г.І. відмовився від 

позову. У зв’язку з цим суд постановив ухвалу про закриття провадження у справі. 

Єршова М.В. подала апеляційну скаргу на вказану ухвалу, посилаючись на те, що 

вона не була належним чином повідомлена про час і місце судового розгляду, 

справа розглядалася без неї, і вона не мала можливості здійснити своє право на 

судовий захист. 

Чи є обґрунтованою апеляційна скарга Єршової? Які процесуальні наслідки 

неявки у судове засідання осіб, які беруть участь у справі? Якій порядок відмови 

позивача від позову? Чи дотриманий він у даному випадку? Чи існують підстави для 

того, щоб суд не прийняв відмови від позову в наведеній у завданні ситуації? 

Задача № 6. Київський районний суд м. Харкова розглядав справу про захист 

честі, гідності та ділової репутації за позовом Федорова В.П. до теле-радіо компанії 

“N”. Після розгляду справи відповідач звернувся до секретаря судового засідання із 

проханням скопіювати запис судового засідання, на що секретар відповів, що 

копіювання може здійснюватися лише за ухвалою суду. Крім того, до судді 

звернувся свідок із вимогою внести виправлення до журналу судового засідання, 

оскільки в ньому не зазначено, що він давав показання. 

Який порядок ознайомлення, копіювання і роздрукування технічного запису 

судового засідання? У якому порядку розглядаються зауваження щодо журналу 

судового засідання? Чи може свідок звернутися із такими зауваженнями? 

 

Рекомендована література до Теми 7: 
1. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя. 

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 року № 9.  

2. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при 

розгляді справ у суді першої інстанції. Постанова Пленуму Верховного Суду 

України  від 12 червня 2009 р. № 2. 

3. Постанова Пленуму вищого спеціалізованого суду України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ від 30.03.2012  № 5 «Про практику застосування 

судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних 

правовідносин» 
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4. Постанова Пленуму вищого спеціалізованого суду України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ від 07 лютого 2014 року № 10   «Про судову 

практику в справах про захист права власності та інших речових прав 

Підручники, навчальні посібники, інші дидактичні та методичні 

матеріали  

5. Васильєв С.В. Довідник з підготовки до судового розгляду окремих 

категорій цивільних справ / С. В. Васильєв ; рец. Д. Д. Луспеник. - 2-е вид., перероб. 

і доп. - Харків : Еспада, 2009 (Харків). - 448 с. 

6. Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України: Академічний курс: 

Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. заклад. –К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін 

Юре», 2005. – С.187 

 

ТЕМА 8. УСКЛАДНЕННЯ У ПРОЦЕСІ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ 

ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ.ЗАОЧНИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ 

Практичне заняття №1 – 2 год. 

 

План: 

1. Ускладнення в процесі судового розгляду цивільних справ: 

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

б) зупинення провадження у справі; відмінності відкладення від зупинення 

провадження у справі; 

в) закриття провадження у справі; 

г) залишення заяви без розгляду. 

2. Заочний розгляд справи. Умови і порядок проведення заочного розгляду 

справи.  

 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття:  
- аналізувати порядок відкладення розгляду справи. Підстави відкладення 

розгляду справи, їх обов’язковий чи факультативний характер. Правові наслідки 

відкладення розгляду справи; 

- аналізувати умови і порядок проведення заочного розгляду справи. Форма і 

зміст заочного рішення. Заява про перегляд заочного рішення, її форма і зміст. 

Порядок розгляду заяви про перегляд заочного рішення. Скасування та оскарження 

заочного рішення. 

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

Перелік документів, які складаються під час заняття:  
- ухвала про тимчасове припинення провадження у справі;  

- ухвала про відкладення розгляду справи;  

- ухвала про залишення заяви без розгляду.  

 

Практичні завдання: 

Задача № 1. Семенов В.О. звернувся до суду з позовом до Кирилова М.П. про 

усунення перешкод у реалізації свого права власності на будинок. У позовній заяві 

позивач зазначив, що за договором купівлі-продажу придбав будинок у Шевчука 
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А.І., але фактично не може ним користуватися, оскільки в будинку проживає 

Кирилов М.П., який не хоче добровільно виселятися. 

При розгляді справи суду доводилося неодноразово відкладати судовий 

розгляд з таких підстав: першого разу – для вступу в справу представника, оскільки 

позивач заявив клопотання про те, що хоче вести справу через представника – 

адвоката Іванова Б.С.; вдруге – коли належним чином повідомлений позивач не 

з’явився в судове засідання і не надав відомостей про причини неявки, хоча 

представник позивача з’явився в судове засідання; втретє – належним чином 

повідомлений позивач повторно не з’явився в судове засідання, але від нього 

надійшла заява про відкладення розгляду справи у зв’язку з перебуванням на 

стаціонарному лікуванні; четвертий раз суд відклав справу тому, що не з’явився 

належним чином повідомлений відповідач і від нього не надійшло відомостей про 

причини неявки; вп’яте – суд відклав розгляд справи у зв’язку із необхідністю 

подання нових доказів позивачем. 

Який строк розгляду справи судом встановлений ЦПК? Чи в усіх випадках 

було достатньо підстав для відкладення розгляду справи? У чому відмінність 

відкладення розгляду справи від оголошення перерви в розгляді справи? 

Задача № 2. Марченко С.Т. пред’явила до суду позов про розірвання договору 

довічного утримання, який уклала з Капустіним О.І. За умовами договору останній 

зобов’язаний довічно утримувати Марченко С.Т., яка у свою чергу передає йому у 

власність свою квартиру. Позовні вимоги позивачка обґрунтовувала тим, що 

відповідач порушував умови договору: залишав її без догляду, відмовлявся 

допомагати у веденні домашнього господарства, погрожував виселити її “на 

вулицю”. У ході розгляду справи в судове засідання було надане свідоцтво про 

смерть позивачки Марченко С.Т. Крім цього, до суду надійшла заява від Колодової 

А.М. про те, що вона є дочкою позивачки, що підтверджено довідкою органу РАЦС, 

і має намір оформити право на спадщину та вступити у справу. 

Чи є в даному випадку підстави для зупинення провадження у справі? Чи 

може суддя постановити ухвалу про закриття провадження в цій справі? 

Задача № 3. 29 червня 2011 р. Пономаренко В.С. звернулася до суду з 

позовом до відділення Фонду соціального страхування від нещасних випадків на 

виробництві і професійних захворювань у Дзержинському районі м. Харкова про 

стягнення заробітної плати та відшкодування моральної шкоди. При розгляді справи 

в судовому засіданні було встановлено, що рішенням суду від 27 квітня 2011 р. 

Пономаренко В.С. поновлено на роботі у відділенні Фонду соціального страхування 

від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань у Дзержинському 

районі м. Харкова на посаді начальника відділу бухгалтерського обліку. Однак 

відповідач рішення суду фактично не виконав, вчиняв дії щодо недопущення її до 

роботи, через що вона морально страждала, нервувалася, оскільки кожен день 

ходила на роботу, але заробітна плата їй не виплачувалась. З 25 травня по 25 червня 

2011 р. позивачка знаходилась на лікуванні, що пов’язує з неправомірними діями 

відповідача щодо неї, крім того листок непрацездатності у неї також не прийняли і 

не оплатили. Позивачка просила стягнути на її користь заробітну плату з 27 квітня 

до 29 червня 2011 р., а також відшкодувати завдану їй моральну шкоду в розмірі 

6000 грн. 
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На підставі наведеного Дзержинський районний суд м. Харкова постановив 

ухвалу про закриття провадження по даній справі, посилаючись на те, що вже існує 

рішення суду, яке набрало законної сили з приводу спору між тими самими 

сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав. 

Обґрунтуйте свою думку щодо законності ухвали суду. 

Задача № 4. 24 листопада 2011 р. Попова К.З. звернулася з позовом до 

товариства з обмеженою відповідальністю “Дружба” про відшкодування моральної 

шкоди. У позові вона посилалась на те, що 4 березня 2011 р. відповідач і її батько 

Дмитрієв С.З. уклали договір оренди належної останньому земельної частки. Строк 

дії договору закінчився, а розрахунок за оренду відповідач не зробив. За дорученням 

батька вона має право вияснити всі питання щодо виконання цього договору. 

Попова К.З. просила стягнути з відповідача заборгованість по орендній платі у 

розмірі 30 000 грн та 5000 грн – відшкодування моральної шкоди. У судовому 

розгляді було з’ясовано, що Дмитрієв С.З. є суб’єктом підприємницької діяльності. 

Первомайський міськрайонний суд Харківської області своєю ухвалою закрив 

провадження у справі на підставі п. 1 ч. 1 ст. 205 ЦПК України. Закриваючи 

провадження у справі, суд виходив з того, що відповідно до вимог п. 1 ч. 1 ст. 205 

ЦПК така справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства. 

Чи законні дії суду? Обґрунтуйте відповідь. Які підстави закриття 

провадження у справі? 

Задача № 5. У вересні 2010 р. Захаров Л.П. звернувся до суду з позовом до 

Гонтарева Д.Х. про відшкодування витрат на лікування та моральної шкоди, 

спричиненої дорожньо-транспортною пригодою. При розгляді справи 

Орджонікідзівським районним судом м. Харкова 21 жовтня 2010 р. позовну заяву 

було залишено без розгляду. У своїй ухвалі суд посилався на п. 8 ч. 1 ст. 207 ЦПК, 

зазначаючи, що позивачем не дотримані вимоги статей 119, 120 ЦПК, а саме не 

надані копії позовної заяви та доданих до неї документів відповідно до кількості 

відповідачів і третіх осіб та не сплачений судовий збір; ці недоліки не усунуті у 

строк, що надавався судом. 

Чи законна ухвала суду? Назвіть підстави залишення заяви без розгляду. 

 

Рекомендована література до Теми 8: 
1. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя. 

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 року № 9.  

2. Щодо обов'язкових для всіх судів України правових позицій: Вищий 

спеціалізований суд; Лист від 16.01.2012. 

3. Щодо деяких спірних питань застосування процесуальних норм у зв'язку зі 

змінами до Цивільного процесуального кодексу України: Вищий спеціалізований 

суд; Лист, Питання-відповідь від 13.02.2012 № 4-183/0/4-12. 

4. Щодо деяких спірних питань застосування норм цивільного 

процесуального права: Вищий спеціалізований суд; Лист, Питання-відповідь від 10 

липня 2012 р. № 6-47/0/9-12. 

Підручники, навчальні посібники, інші дидактичні та методичні 

матеріали 
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1) Балюк М.І., Луспеник Д.Д. Практика застосування цивільного 

процесуального кодексу України (цивільний процес у питаннях і відповідях). 

Коментарії, рекомендації, пропозиції. Серія «Судова практика». – Харків: Харків 

юридичний, 2008. – С.187. 

2) Проблеми теорії та практики цивільного судочинства: Монографія / 

В.В.Комаров, В.І.Тертишніков, В.В.Баранкова та ін., За заг. ред. проф. 

В.В.Комарова. – Харків: Харків юридичний, 2008. – С.647. 

3) Цивільний процес України: академічний курс / За ред. С.Я.Фурси. – К.: 

Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2009. – С. 651. 
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2. Теми семінарських занять 

 

ТЕМА 1 ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ ТА ДЖЕРЕЛА ЦИВІЛЬНОГО 

ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 

Семінарське заняття – 2 год. 

План: 

1. Поняття, предмет, система цивільного процесуального права. 

2. Метод цивільного процесуального права.  

3. Норми цивільного процесуального права, їх класифікація. Дія норм 

цивільного процесуального права в часі, просторі, за колом осіб.  

4. Джерела цивільного процесуального права.  

5. Співвідношення цивільного процесуального права з конституційним, 

цивільним, сімейним, трудовим, адміністративним, кримінально-процесуальним 

правом. 

6. Проблеми судової влади у правовій демократичній державі. 

 

- Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
- предмет, систему, метод цивільного процесуального права;  

- норми цивільного процесуального права, їх дію в часі, просторі, за 

колом осіб. 

 

Рекомендована література до Теми 1:  

1. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя. 

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 року № 9.  

2. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при 

розгляді справ у суді першої інстанції. Постанова Пленуму Верховного Суду 

України  від 12 червня 2009 р. № 2. 

3. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що 

регулюють провадження у справі до судового розгляду. Постанова Пленуму 

Верховного Суду України  від 12 червня 2009 р. № 5. 

4. Про судове рішення у цивільній справі. Постанова Пленуму Верховного 

Суду України  від 18 грудня 2009 р. № 14. 

Підручники, навчальні посібники, інші дидактичні та методичні 

матеріали 

4. 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, 2013 (Харків). - 1352 с. 

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

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

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, 2014 (К.). - 536 с. 
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ТЕМА 3. ЦИВІЛЬНІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ ТА ЇХ 

СУБ’ЄКТИ 

 

Семінарське заняття № 1– 2 год. 

 

План: 

1. Поняття цивільно-процесуальних правовідносин, їх особливості. 

2. Передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин: 

2.1.норми цивільного процесуального права; 

2.2. цивільна процесуальна правоздатність; 

2.3. процесуальні юридичні факти. 

3. Елементи цивільних процесуальних правовідносин: а) суб’єкти; б) об’єкт; 

в) зміст.   

4. Суд – обов’язковий суб’єкт цивільних процесуальних правовідносин. 

5. Процесуальні права та обов’язки суб’єктів цивільних процесуальних 

правовідносин. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

цивільні процесуальні правовідносини; суб’єкти, об’єкт цивільних 

процесуальних правовідносин; цивільна процесуальна правосуб’єктність; цивільна 

процесуальна правоздатність; цивільна процесуальна дієздатність; юридичні 

процесуальні факти; передумови виникнення цивільних процесуальних 

правовідносин; зміст цивільних процесуальних правовідносин. 

 

Рекомендована література до Теми 3: 
1) Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя. 

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 року № 9.  

2) Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при 

розгляді справ у суді першої інстанції. Постанова Пленуму Верховного Суду 

України  від 12 червня 2009 р. № 2. 

3) Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що 

регулюють провадження у справі до судового розгляду. Постанова Пленуму 

Верховного Суду України  від 12 червня 2009 р. № 5. 

4) Про судове рішення у цивільній справі. Постанова Пленуму Верховного 

Суду України  від 18 грудня 2009 р. № 14. 

Підручники, навчальні посібники, інші дидактичні та методичні 

матеріали 

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, 2013 (Харків). - 1352 с. 

2) Литовченко Л. А. Цивільний процес: навчальний посібник. – 

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

3) Цивільний процес України: підручник / Національний університет 

"Одеська юридична академія"; ред.: Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова, Н.Ю. 
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Голубєва ; рец.: В. В. Луць, Р. Б. Шишка, І. М. Кучеренко. - К. : Істина, 2014 (К.). - 

536 с. 

 

ТЕМА 3. ЦИВІЛЬНІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ ТА ЇХ 

СУБ’ЄКТИ 

Семінарське заняття№ 2 – 2 год. 

План: 

1. Сторони як особи, які беруть участь у справі. 

1.1. Позивач, його процесуальні права та обов’язки. 

1.2. Відповідач, його процесуальні права та обов’язки. 

2. Процесуальна співучасть. 

2.1. Умови, за яких допускається процесуальна співучасть. 

2.2. Види процесуальної співучасті.  

3. Неналежна сторона в процесі; умови і порядок заміни неналежного 

відповідача. 

4. Процесуальне правонаступництво. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

сторони у цивільному процесі, позивач, відповідач, неналежний позивач, 

неналежний відповідач, заміна неналежної сторони, процесуальна співучасть, 

множинність осіб на стороні позивача/відповідача; правонаступництво; права та 

обов’язки сторін. 

 

Рекомендована література до Теми 3:  

1) Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя. 

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 року № 9.  

2) Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при 

розгляді справ у суді першої інстанції. Постанова Пленуму Верховного Суду 

України  від 12 червня 2009 р. № 2. 

3) Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що 

регулюють провадження у справі до судового розгляду. Постанова Пленуму 

Верховного Суду України  від 12 червня 2009 р. № 5. 

4) Про судове рішення у цивільній справі. Постанова Пленуму Верховного 

Суду України  від 18 грудня 2009 р. № 14. 

Підручники, навчальні посібники, інші дидактичні та методичні 

матеріали 

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, 2013 (Харків). - 1352 с. 

2) Литовченко Л. А. Цивільний процес: навчальний посібник. – 

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

3) Цивільний процес України: підручник / Національний університет 

"Одеська юридична академія"; ред.: Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова, Н.Ю. 
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Голубєва ; рец.: В. В. Луць, Р. Б. Шишка, І. М. Кучеренко. - К. : Істина, 2014 (К.). - 

536 с. 

 

ТЕМА 5. ДОКАЗИ ТА ДОКАЗУВАННЯ 

 

Семінарське заняття № 1– 2 год. 

План: 

1. Поняття доказів у цивільній справі.  

2. Зміст доказів.  

3. Процесуальна форма доказів. 

4.  Процесуальний порядок одержання і дослідження доказової інформації 

і засобів доказування.  

5. Класифікація доказів: за джерелом їх одержання; за способом утворення; 

за характером висновку. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

- процесуальний порядок одержання і дослідження доказової інформації і 

засобів доказування у цивільній справі;  

- предмет доказування у цивільній справі. 

 

Рекомендована література до Теми 5: 
1) Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя. 

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 року № 9.  

2) Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при 

розгляді справ у суді першої інстанції. Постанова Пленуму Верховного Суду 

України  від 12 червня 2009 р. № 2. 

3) Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що 

регулюють провадження у справі до судового розгляду. Постанова Пленуму 

Верховного Суду України  від 12 червня 2009 р. № 5. 

4) Про судове рішення у цивільній справі. Постанова Пленуму Верховного 

Суду України  від 18 грудня 2009 р. № 14. 

Підручники, навчальні посібники, інші дидактичні та методичні 

матеріали 

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, 2013 (Харків). - 1352 с. 

2) Литовченко Л. А. Цивільний процес: навчальний посібник. – 

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

3) 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, 2014 (К.). - 

536 с. 
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ТЕМА 6. ЦИВІЛЬНА ЮРИСДИКЦІЯ. ПІДСУДНІСТЬ ЦИВІЛЬНИХ 

СПРАВ 

 

Семінарське заняття № 1– 2 год. 

План: 

1. Поняття цивільної юрисдикції.  

2. Компетенція судів загальної юрисдикції щодо розгляду цивільних справ. 

3. Види цивільної юрисдикції.  

4. Загальні правила визначення цивільної юрисдикції суду. 

5. Критерії розмежування юрисдикції загальних, господарських і 

адміністративних судів.  

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

підсудність цивільних справ, функціональна підсудність, територіальна 

підсудність. 

 

Рекомендована література до Теми 6: 
1) Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя. 

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 року № 9.  

2) Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при 

розгляді справ у суді першої інстанції. Постанова Пленуму Верховного Суду 

України  від 12 червня 2009 р. № 2. 

3) Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що 

регулюють провадження у справі до судового розгляду. Постанова Пленуму 

Верховного Суду України  від 12 червня 2009 р. № 5. 

4) Про судове рішення у цивільній справі. Постанова Пленуму Верховного 

Суду України  від 18 грудня 2009 р. № 14. 

Підручники, навчальні посібники, інші дидактичні та методичні 

матеріали 

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, 2013 (Харків). - 1352 с. 

2) Литовченко Л. А. Цивільний процес: навчальний посібник. – 

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

3) 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, 2014 (К.). - 

536 с. 

 

ТЕМА 7. ПОЗОВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ 

Семінарське заняття №1– 2 год. 

 

План: 
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1. Поняття позову. Матеріально-правовий та процесуально-правовий аспекти 

позову. 

2. Елементи позову: предмет, підстава, зміст. 

3. Види позовів.  

 3.1. Процесуально-правова класифікація:  

 а) позови про присудження (виконавчі);  

 б) позови про визнання (установчі);  

 в) перетворювальні позови (конститутивні).  

 3.2. Матеріально-правова класифікація позовів: цивільні, трудові, 

сімейні, житлові, земельні.  

4. Об’єднання та роз’єднання позовів. 

5. Захист інтересів відповідача від заявленого позову:  

 а) заперечення проти позову;  

 б) зустрічний позов. Умови прийняття судом зустрічного позову. 

6. Зміни в позовному спорі.  

7. Забезпечення позову. Види забезпечення позову. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

позов; елементи позову: предмет, підстава, зміст; види позовів; позов про 

присудження; позов про визнання; об’єднання і роз’єднання позовів; зміни в 

позовному спорі; визнання позову; відмова від позову; заперечення проти позову; 

зустрічний позов; забезпечення позову. 

Рекомендована література до Теми 7: 
1) Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя. 

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 року № 9.  

2) Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при 

розгляді справ у суді першої інстанції. Постанова Пленуму Верховного Суду 

України  від 12 червня 2009 р. № 2. 

3) Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що 

регулюють провадження у справі до судового розгляду. Постанова Пленуму 

Верховного Суду України  від 12 червня 2009 р. № 5. 

4) Про судове рішення у цивільній справі. Постанова Пленуму Верховного 

Суду України  від 18 грудня 2009 р. № 14. 

Підручники, навчальні посібники, інші дидактичні та методичні 

матеріали 

5) 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, 2013 (Харків). - 1352 с. 

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, 2014 (К.). - 

536 с. 
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ТЕМА 7. ПОЗОВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ 

Семінарське заняття№ 2-  2 год. 

 

План: 

1. Право на судовий захист в суді першої інстанції:  

 а) право на звернення до суду,  

 б) право на пред’явлення позову;  

 в) право на судове рішення (задоволення позову). 

2. Передумови відкриття провадження у справі.  

3. Форма і зміст позовної заяви. 

4. Відкриття провадження у справі як стадія цивільного процесу.  

 4.1. Процесуальний порядок відкриття провадження у справі. 

Процесуальні наслідки його недотримання.  

 4.2. Підстави залишення позовної заяви без руху.  

 4.3. Повернення позовної заяви.  

 4.4. Підстави відмови у відкритті провадження у справі.  

5. Відкриття провадження у справі та його правові наслідки. 

 

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

на судовий захист в суді першої інстанції. Реалізація права на судовий захист: право 

на звернення до суду, право на пред’явлення позову, право на судове рішення 

(задоволення позову). Право на позов. 

Поняття та передумови відкриття провадження у справі. Суб’єктивні та 

об’єктивні передумови права на пред’явлення позову.  

Відкриття провадження у справі як стадія цивільного процесу.  

Форма і зміст позовної заяви.  

Процесуальний порядок відкриття провадження у справі. Порядок 

пред’явлення позову та процесуальні наслідки його недотримання.  

Залишення позовної заяви без руху. Повернення позовної заяви. Відмова у 

відкритті провадження у справі. 

Рекомендована література до Теми 7:  

1) Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя. 

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 року № 9.  

2) Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при 

розгляді справ у суді першої інстанції. Постанова Пленуму Верховного Суду 

України  від 12 червня 2009 р. № 2. 

3) Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що 

регулюють провадження у справі до судового розгляду. Постанова Пленуму 

Верховного Суду України  від 12 червня 2009 р. № 5. 

4) Про судове рішення у цивільній справі. Постанова Пленуму Верховного 

Суду України  від 18 грудня 2009 р. № 14. 

Підручники, навчальні посібники, інші дидактичні та методичні 

матеріали 



 

 

34 

 

5) 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, 2013 (Харків). - 1352 с. 

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, 2014 (К.). - 

536 с. 

 

ТЕМА 7. ПОЗОВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ 

Семінарське заняття № 3– 2 год. 

 

План: 

1. Поняття і види судових рішень.  

2. Форма і зміст рішення суду. Структура рішення суду як процесуального 

документа. 

3. Вимоги до рішень суду.  

4. Законна сила рішення суду. Набуття судовим рішенням властивостей акта 

правосуддя. 

5. Виправлення недоліків рішення судом, що його ухвалив.  

6. Ухвали суду першої інстанції. Класифікація ухвал.  

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

Поняття і види судових рішень. Види судових рішень залежно від способу 

захисту права і правових наслідків, які вони викликають: рішення про присудження; 

рішення про визнання; конститутивні рішення. Основне (завершальне) і додаткове, 

повне і неповне рішення. Імперативні, альтернативні і факультативні рішення суду. 

Умовне рішення. Суть судового рішення.  

Форма і зміст рішення суду. Чотириелементна структура рішення суду: 

вступна, описова, мотивувальна, резолютивна частини, їх зміст. 

Вимоги до рішень суду: законність; обгрунтованість, ухвалення у 

передбаченому законом порядку, викладення у письмовій формі, за встановленим 

змістом; проголошення прилюдно. Законна сила рішення суду: 

загальнообов’язковість, незмінність, виключність, преюдиційність, реалізованість. 

Набуття судовим рішенням властивостей акта правосуддя. 

Виправлення недоліків рішення судом, що його ухвалив: виправлення описок і 

арифметичних помилок; ухвалення додаткового рішення; роз’яснення рішення суду. 

Ухвали суду першої інстанції. Класифікація ухвал: за суб’єктною ознакою 

(одноособові, колегіальні); за формою, якої вони набувають (протокольні, у вигляді 

окремого процесуального документа); за змістом (підготовчі, з питань, що виникли 

при розгляді справи; заключні; з приводу ухваленого рішення, окремі ухвали).  

Заочний розгляд справи. Умови і порядок проведення заочного розгляду 

справи. Форма і зміст заочного рішення. Заява про перегляд заочного рішення, її 
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форма і зміст. Порядок розгляду заяви про перегляд заочного рішення. Скасування 

та оскарження заочного рішення. Законна сила заочного рішення. 

 

Рекомендована література до Теми 7:  

1) Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя. 

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 року № 9.  

2) Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при 

розгляді справ у суді першої інстанції. Постанова Пленуму Верховного Суду 

України  від 12 червня 2009 р. № 2. 

3) Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що 

регулюють провадження у справі до судового розгляду. Постанова Пленуму 

Верховного Суду України  від 12 червня 2009 р. № 5. 

4) Про судове рішення у цивільній справі. Постанова Пленуму Верховного 

Суду України  від 18 грудня 2009 р. № 14. 

Підручники, навчальні посібники, інші дидактичні та методичні 

матеріали 

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, 2013 (Харків). - 1352 с. 

2) Литовченко Л. А. Цивільний процес: навчальний посібник. – 

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

3) 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, 2014 (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 

 


