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1. Теми практичних занять 

 

ТЕМА 9.НАКАЗНЕ ПРОВАДЖЕННЯ 

Практичне заняття №1  – 2 год. 

План 

1. Поняття та особливості наказного провадження.  

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

3. Порядок розгляду справ у порядку наказного провадження.  

4. Судовий наказ як особливий вид рішення суду.  

5. Набрання судовим наказом законної сили. Скасування судового 

наказу.  

 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття:  

- аналізувати правові підстави щодо видачі судового наказу з метою 

правильного застосування норм ст. 96 ЦПК;  

- складати процесуальні документи: заяви про видачу судового 

наказу; заяву про скасування судового наказу; судовий наказ. 

 

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

 

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

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

- судовий наказ;  

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

ухвала про скасування судового наказу 

 

Рекомендована література до Теми 9:  
1. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 р. 

№2 «Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при 

розгляді справ у суді першої інстанції». – 

http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/623809DCB56E022BC2256C95003CF7E

A 

2. Практика розгляду судами цивільних справ у наказному провадженні. 

Верховний Суд України. Узагальнення судової практики. – 

http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/2A588DD61838F27BC22573DF0033FF3

A?OpenDocument&CollapseView&RestrictToCategory=2A588DD61838F27BC225

73DF0033FF3A&Co unt=500& 

  

Задачі: 
1. Суддя Франківського районного суду м. Львова 25 жовтня 2008 р. видав  

судовий наказ про стягнення з ТзОВ «О» заробітної плати в сумі 16700 грн. на 

користь К. та судові витрати в сумі 137 грн. на користь держави. 

25 листопада боржник подав в суд, який видав судовий наказ, заяву про його 

http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/2A588DD61838F27BC22573DF0033FF3A?OpenDo
http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/2A588DD61838F27BC22573DF0033FF3A?OpenDo
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скасування, вказавши, що він не мав можливості своєчасно надіслати свої 

заперечення проти вимог заявника, оскільки не отримував повідомлень суду. 

Проаналізуйте ситуацію. Який порядок скасування судового наказу? Чи є 

підстави для скасування судового наказу? Чи підлягають апеляційному 

оскарженню ухвала про відмову у скасуванні судового наказу та ухвала про 

скасування судового наказу? 

2. П. 15 вересня 2008 р. уклав з Д. нотаріально посвідчений договір про 

купівлюпродаж житлового будинку для зносу, відповідно до якого Д. 

зобов’язався знести будинок та звільнити земельну ділянку до 01 листопада 

2008 р. До спливу зазначеного строку, Д. умов договору не виконав. П. 

звернувся в суд із заявою про видачу судового  наказу. 

Суддя відмовив у прийнятті заяви, оскільки вона не оплачена судовим 

збором і заявлена вимога не передбачена ст.96 ЦПК України. 

Проаналізуйте ситуацію. Вкажіть вимоги та підстави для видачі судового 

наказу? Назвіть підстави відмови у прийнятті заяви про видачу судового наказу 

та підстави для залишення її без руху. Розмежуйте вказані процесуальні дії за 

правовими наслідками. Чи правомірні дії судді? 

3. М. уклав договір з В. про продаж 10 тон родзинок. Відповідно до 

договору М. при його підписанні отримує 60000 грн., а В. своїми силами 

вивозить родзинки зі складу продавця. У договорі також зазначалося, що 

приналежність проданих родзинок документами не підтверджується. 

Після вивозу родзинок виявилося, що їх є всього 7 тон. В. звернулася в 

суд із заявою про видачу судового наказу про витребування 3 т. родзинок.  

Проаналізуйте ситуацію. Яке майно може бути витребуване на підставі 

судового наказу? Які вимоги щодо доказів у наказному провадженні? Як 

повинен вчинити суддя в даній ситуації? 

4. 10 жовтня 2008 року до Франківського районного суду м. Львова 

звернулося ВАТ «Н» з позовом про стягнення заборгованості за угодою про 

надання послуг стільникового мобільного зв’язку. У позовній заяві позивач 

просив стягнути власне суму заборгованості за розмови, а також інфляційні та 

процентні нарахування, пеню.  

28 листопада 2005 року Франківський районний суд м. Львова на підставі 

зазначеної позовної заяви видав судовий наказ.  

Проаналізуйте ситуацію. Чи були допущені помилки судом у даній 

ситуації? Які підстави для відмови у прийнятті заяви про видачу судового 

наказу та підстави для залишення її без руху Ви знаєте? Який порядок 

скасування судового наказу?  

5. 12 січня 2007 року Оболонським судом м. Києва було видано судовий 

наказ про стягнення суми боргу у розмірі 2898 грн. 30 коп. з гр. С. за кредитним 

договором на корить ВАТ комерційний банк «Н». У судовому наказі 

вказувалося, що він виданий на підставі ст.ст. 526, 625, 901 ЦК України. 

Проаналізуйте ситуацію. Назвіть вимоги щодо змісту судового наказу. Чи 

були допущені помилки щодо змісту судового наказу? На підставі зазначеної 

фабули задачі 
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ТЕМА 10. ОКРЕМЕ ПРОВАДЖЕННЯ 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Процесуальний порядок розгляду справ окремого провадження про:  

1.1. обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної 

особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;  

1.2. надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності;  

1.3. визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її 

померлою; 

1.4. усиновлення; 

1.4. встановлення фактів, що мають юридичне значення; 

1.5. відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника та векселі; 

2. Особливості окремого провадження у справах, що виникають з 

сімейних відносин. 

  

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття:  
- характеризувати предмет судової діяльності у справах окремого 

провадження;  

- визначати предмет доказування у справах окремого провадження;  

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

 

Навички, які мають бути вироблені під час заняття:  

- складати процесуальні документи. 

 

Перелік документів, які складаються під час заняття:  

- заява про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи;  

- рішення про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи;  

- ухвала про призначення судово-психіатичної експертизи у справі 

про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи;  

- заява про надання фізичній особі повної цивільної дієздатності;  

- рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою;  

- рішення про встановлення факту перебування фізичної особи на 

утриманні;  

- рішення про розкриття банком інформації, яка містить банківську 

таємницю. 

Рекомендована література до Теми 10:  

  1. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 черв. 2009 року 

―Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при 

розгляді справ у суді першої інстанції‖ // www.rada.gov.ua 

2. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в 

справах про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним» від 

28 березня 1972 року №3 // Постанови Пленуму Верховного Суду України 

(1972-2004). Офіційне видання. У двох томах. - Т.1. - К.: Видавничий Дім 

―ІнЮре‖, 2004. - С.196-199 
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3. Постанова Пленуму Верховного Суду України ―Про судову практику 

в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення // Постанови 

Пленуму Верховного Суду України (1972-2004). Офіційне видання. У двох 

томах. - Т.1. - К.: Видавничий Дім ―ІнЮре‖, 2004. - С.217-224 

4. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 березн. 2007 року 

«Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про 

усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав» // 

www.rada.gov.ua  

5. Судова практика розгляду справ про розкриття банками інформації, яка 

містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб від 21 грудня 

2009 року. Узагальнення судової практики // www.rada.gov.ua 

 

Задачі: 

1. В порядку підготовки справи про усиновлення суддя місцевого суду за 

місцем проживання усиновлюваної дитини направив відповідному органу опіки 

і піклування за місцем проживання заявників (вони проживали в іншому місті) 

вимогу подати суду документи, що підтверджують доцільність усиновлення. 

Необхідні документи були відправлені поштою і одержані судом ще до 

судового розгляду.  

В процесі судового розгляду, коли вказані документи були уже 

досліджені, в судове засідання з`явився представник органу опіки і піклування, 

який звернувся з клопотанням залучити його до участі в справі. Суддя відмовив 

у задоволенні клопотання, мотивуючи тим, що участь органу опіки і піклування 

в справах про усиновлення є не обов`язковою і заслуховувати думку його 

представника немає потреби, оскільки необхідні суду документи уже 

досліджені. 

Дайте оцінку діям суду. 

2. Під час розгляду справи про визнання громадянина Калачика Т. 

Недієздатним суд запросив в судове засідання експерта-психіатра, який надав 

суду свій висновок. З усних пояснень експерта стало зрозуміло, що його 

висновок базується на поверховому  огляді Калачика Т. та багаторічному 

досвіді. Представник Калачика Т. просив суд не  брати до уваги цей доказ, 

оскільки він не відповідає вимогам ЦПК, і вирішити справу на підставі інших 

доказів, що є в справі, - показаннях свідків, медичній довідці з відомчої 

поліклініки. 

Які вимоги передбачені ЦПК до висновку експерта? Як має діяти суддя в 

цьому 

випадку? 

3. До суду з заявою про обмеження у цивільній дієздатності Абрамець Л. 

звернулася його мати Абрамець М., яка поживає окремо від сім’ї сина. В заяві 

зазначалося, що Абрамець Л. зловживає спиртними напоями, чим ставить свою 

дружину і малолітнього сина, які живуть з ним разом, у скрутне матеріальне 

становище.  

Чи може мати Абрамець М. звернутись до суду із заявою? Відповідно до яких 
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умов Абрамець М. може бути надане право на звернення до суду в цій справі? 

Хто може звернутись до суду за захистом інтересів неповнолітнього сина?  

4. Під час стоянки військового судна біля берегів Греції матрос Світлик 

Д., який стояв на вахті, вночі зник. Оскільки в той час була штормова погода, то 

є підстави вважати, що він загинув. Однак незначна відстань від берега дає 

можливість говорити про втечу. 

Як має вирішити справу суддя, до якого звернулось командування 

Військовоморських сил через чотири місяці після зазначеної події з заявою про 

оголошення Світлик Д. померлим? 

5. Після відсутності понад один рік Лаврика Т. його дружина звернулася 

до суду з заявою про визнання його безвісно відсутнім з метою отримання 

пенсії та відшкодування шкоди, оскільки останній зник під час перебування у 

службовому відрядженні на  Кавказі. Коли його бачили співробітники востаннє, 

геолого-розвідувальна партія, до якої належав, займалась пошуком нафти у 

гірському районі поблизу району військових дій.  

Які дії маж провести суддя по підготовці цієї справи до судового 

розгляду?Хто має бути притягнений до участі у справі? Визначте предмет 

доказування.  

 

ТЕМА 10. ОКРЕМЕ ПРОВАДЖЕННЯ 

Практичне заняття № 2 – 2 год. 

План 

1.Процесуальний порядок розгляду справ окремого провадження про:  

1.1. Передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність; 

1.2. Визнання спадщини відумерлою; 

1.3. Надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку; 

1.4. Обов’язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу; 

1.5. Розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, 

щодо юридичних та фізичних осіб. 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття:  
- характеризувати предмет судової діяльності у справах окремого 

провадження;  

- визначати предмет доказування у справах окремого провадження;  

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

 

Навички, які мають бути вироблені під час заняття:  

- складати процесуальні документи. 

 

Перелік документів, які складаються під час заняття:  

- заява про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи;  

- рішення про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи;  

- ухвала про призначення судово-психіатичної експертизи у справі 

про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи;  

- заява про надання фізичній особі повної цивільної дієздатності;  

- рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою;  



 

 

8 

 

- рішення про встановлення факту перебування фізичної особи на 

утриманні;  

- рішення про розкриття банком інформації, яка містить банківську 

таємницю. 

  1. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 черв. 2009 року 

―Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при 

розгляді справ у суді першої інстанції‖ // www.rada.gov.ua 

2. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в 

справах про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним» від 

28 березня 1972 року №3 // Постанови Пленуму Верховного Суду України 

(1972-2004). Офіційне видання. У двох томах. - Т.1. - К.: Видавничий Дім 

―ІнЮре‖, 2004. - С.196-199 

3. Постанова Пленуму Верховного Суду України ―Про судову практику 

в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення // Постанови 

Пленуму Верховного Суду України (1972-2004). Офіційне видання. У двох 

томах. - Т.1. - К.: Видавничий Дім ―ІнЮре‖, 2004. - С.217-224 

4. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 березн. 2007 року 

«Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про 

усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав» // 

www.rada.gov.ua  

5. Судова практика розгляду справ про розкриття банками інформації, яка 

містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб від 21 грудня 

2009 року. Узагальнення судової практики // www.rada.gov.ua 

 

Задачі: 

1. 21.06.08р. під час морських маневрів з військового корабля зник матрос 

Артамон Н. Шторм та порушення матросом правил безпеки, оскільки в той 

момент, коли його змило хвилею з міноносця, він був без рятувального жилета, 

дають підстави вважати, що він загинув. Прокуратурою була порушена 

кримінальна справа, яка за відсутністю складу злочину була закрита. До сім’ї 

Артамона Н. належить дружина та донька 5-ти років. 

Які додаткові питання має поставити адвокат перед тим, як дати пораду 

дружині Артамона ? Що б Ви порадили дружині Артамона Н., як адвокат? 

Через який час вона може звернутись до суду, якщо сьогодні 21.07.09 року? 

Складіть заяву до суду в інтересах дружини Артамона Н. 

2. Шевунко Л. звернулася до суду з заявою про оголошення її чоловіка 

померлим, з метою отримання спадщини, оскільки він був направлений 

командуванням військової частини для проходження служби в Афганістан. 

Повідомлення командування військової частини, що її чоловік пропав без вісті, 

надійшло п’ять років тому. До особистого майна чоловіка належав будинок, 

який він одержав від батька в дар, та в якому вона проживала разом з двома 

неповнолітніми дітьми. 

Які дії судді? Хто має брати участь у справі як заінтересована особа? 

 3. Жолудь Р. та Мироненко П. довгий час перебували у фактичних 

шлюбних відносинах, але шлюб не зареєстрували. Від цього шлюбу Жолудь Р. 

http://www.rada.gov.ua/
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народила дитину, а через рік сторони зареєстрували шлюб в органах РАЦСу. 

Мироненко П. загинув в ДТП. Для того, що одержати для дочки пенсію Жолудь 

Р. звернулася до суду з заявою про встановлення факту батьківства. Її вимога 

була задоволена. Орган РАЦСу видав свідоцтво про народження доньки 

Жолудь Р., в якому батьком дитини був зазначений 

Мироненко П.  

Чи підлягає судовому встановленню факт батьківства?Визначіть батьків і 

заінтересованих осіб по справі.  

4. До суду м. Жидачева звернулася з заявою Черненко Т. про 

встановлення факту, що вона є дочкою померлого Черненка О., зазначивши, що 

це їй необхідне для одержання спадщини – частки в будинку володінні та 

вкладу в кредитній установі. До заяви були додані – довідка РАЦСу, що 

актовий запис про народження Черненко Т. в м Львові відсутній та що актові 

книги з 1924 по 1940 рік не збереглися, довідка будинку управління №37, про 

те, що заявниця проживає в м. Львові по вул. Зеленій, 10, та довідку про те, що 

вона пенсіонерка. В судовому засіданні було встановлено, що Черненко Т. в 

м.Жидачів приїхала, щоб подати заяву до суду тому, що свідки по справі 

Карась і Бриз проживають тут. Допитані свідки стверджували, що дійсно вони 

знають Черненко Т. Як дочку Черненко О. і що між нею, її двома сестрами та 

братом після смерті батька три роки йде спір про поділ будинку та іншого 

спадкового майна.  

Суд відмовив Черненко Т. в задоволенні заяви, обґрунтувавши своє 

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

погодитись з таким рішенням суду? 

5. До суду звернулася громадянка М. з заявою про надання їй права на 

укладення шлюбу. Свою заяву вона мотивувала тим, що перебуває на 31 тижні 

вагітності та має намір укласти шлюб, однак на даний час не досягнула 

передбаченого Сімейним кодексом шлюбного віку, має 16 років. Для реєстрації 

шлюбу їй необхідне рішення суду про надання згоди на його укладення. Батьки 

громадянки М. не заперечують проти укладення нею шлюбу. Для участі у 

розгляді справи у якості заінтересованої особи залучено орган опіки і 

піклування Галицької райдержадміністрації м. Львова. 

Чи підвідомча загальному суду (відноситься до цивільної юрисдикції) 

дана справа? Яким нормативно-правовим актом передбачено можливість 

надання права на шлюб? Хто вправі звернутись до суду із заявою про надання 

права на шлюб? Кого необхідно залучити і в якості кого до справи? 

 

ТЕМА 11. АПЕЛЯЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ. 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План 

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

процесуальний порядок його реалізації.  

2. Апеляційна скарга: 

- форма і зміст апеляційної скарги;  

- порядок подання та прийняття до розгляду; 
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- приєднання до апеляційної скарги; 

- доповнення, зміна апеляційної скарги або відкликання її чи відмова від 

неї. 

3. Підготовка і розгляд справи апеляційним судом, призначення 

справи до розгляду, межі розгляду.  

4. Повноваження суду апеляційної інстанції.  

5. Рішення і ухвали суду апеляційної інстанції. 

 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття:  
- характеризувати предмет апеляційного оскарження рішень і ухвал 

суду першої інстанції;  

- визначати предмет апеляційного оскарження рішень і ухвал суду 

першої інстанції;  

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

 

Навички, які мають бути вироблені під час заняття:  

- складати процесуальні документи. 

 

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

- ухвала про відкликання апеляційної скарги;  

- ухвала про закриття апеляційного провадження у справі у зв’язку з 

відмовою від апеляційної скарги;  

- ухвала про скасування заочного рішення суду першої інстанції;  

- ухвала про зміну ухвали суду першої інстанції про забезпечення позову. 

 

Рекомендована література до Теми 11:  
1. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

зверненням громадянина Заїченка Володимира Георгійовича щодо офіційного 

тлумачення положення пункту 18 частини першої статті 293 Цивільного 

процесуального кодексу України у взаємозв'язку зі статтею 129 Конституції 

України (про апеляційне оскарження ухвал суду) від 27 січня 2010 року № 3-

рп/2010.  

2. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

зверненням громадянина Суботи Артема Анатолійовича щодо офіційного 

тлумачення положень пункту 2 частини першої статті 293 Цивільного 

процесуального кодексу України (справа про забезпечення апеляційного 

оскарження ухвал суду) від 28 квітня 2010 року № 12-рп/2010.  

3. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

зверненням громадянина Слободянюка Івана Івановича щодо офіційного 

тлумачення положення пункту 12 частини першої статті 293 Цивільного 

процесуального кодексу України у взаємозв'язку з положеннями пунктів 2, 8 

частини третьої статті 129 Конституції України від 08 липня 2010 р. № 18-

рп/2010 року.  
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Завдання 

А) Чи доцільно, на Вашу думку, наділяти осіб, які не брали участі у 

справі, правом на апеляційне оскарження рішення суду, якщо ухвалюючи його, 

суд вирішив питання про їх права та обов’язки? 

Сформулюйте зміст апеляційної скарги, який, на Ваш погляд, розкриває 

питання в чому полягає незаконність і (або) необґрунтованість рішення суду, 

яке Ви оскаржуєте Чи є тотожними такі процесуальні дії як „відкликання 

апеляційної скарги та „відмова від апеляційної скарги? 

Б) Які процесуальні дії повинен вчинити суд у наступних правових 

ситуаціях: 

1. Позивач, не погоджуючись із рішенням місцевого суду, надіслав 

поштою апеляційну скаргу до апеляційного суду.  

2. Після надходження цивільної справи до апеляційної суду, апелянт 

подав клопотання про повернення йому сплаченого судового збору, так як він 

з’ясував, що звільнений від сплати судового збору за подання апеляційної 

скарги. 

3. Під час розгляду справи в суді апеляційної інстанції Кравченко Л. 

подав заяву про виклик свідка. 

4. Під час розгляду справи апеляційним судом за апеляційною 

скаргою позивача, відповідач у справі визнав апеляційну скаргу.  

5. Під час доповіді судді-головуючого про проведені підготовчі дії 

колегії суддів, з’ясувалось, що недостатньо з’ясовані обставини, на які 

посилається відповідач, як на підставу своїх заперечень проти апеляційної 

скарги. 

В) Чи можна оскаржити наступні ухвали суду І інстанції (дайте відповідь 

із посиланням на норму ЦПК України):  

1) про забезпечення позову; 

2) про зупинення провадження у справі; 

3) про відмову у задоволенні клопотання про звільнення від сплати 

судового збору; 

4) про закриття провадження у справі; 

5) про залучення до участі у справі третьої особи, яка не заявляє 

самостійних вимог щодо предмета спору;  

6) про відмову у скасуванні судового наказу; 

7) про передачу справи, прийнятої судом до свого провадження, до 

іншого суду;  

8) окрема ухвала; 

9) про відкладення розгляду справи; 

10) про відхилення зауважень щодо технічного запису судового 

засідання. 

  

Задачі 
1. Місцевий суд відмовив Федорченку Д. у задоволенні позову до Червоненка 

Т. про повернення 3 тис. гривень, мотивуючи відмову тим, що позивач не надав 

письмових доказів у підтвердження укладення договору позики. 
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Це рішення суду Федорченко Д. подав апеляційну скаргу. Суддя-

доповідач, вирішуючи питання про прийнятті апеляційної скарги до розгляду, 

з’ясував, що вона не оплачена судовим збором. Проте Федорченко Д. пояснив, 

що судовий збір за апеляційну скаргу він сплачувати не повинен, так як при 

поданні позовної заяви він сплатив судовий збір у більшому розмірі і зайва 

сума повністю покриває належну до сплати суму приподанні апеляційної 

скарги.  

Переконавшись у правильності цих пояснень, суддя доповідач прийняв 

апеляційну скаргу до розгляду.  

Через два дні з’ясувалось, що апелянт не подав копію скарги для 

відповідача. Тоді суддя-доповідач викликав Червоненка Т. до суду, ознайомив 

його із змістом апеляційної скарги, пояснив, що її копію він може взяти у 

позивача безпосередньо при розгляді справи в апеляційному суді. Крім цього, 

суддя під розписку повідомив Червоненка Т. Про час і місце судового розгляду 

справи. 

Червоненко Т. в судове засідання не з’явився. Переконавшись, що 

Червоненко Т. про час і місце судового засідання повідомлений, суд 

апеляційної інстанції перейшов до розгляду справи. 

У судовому засіданні Федорченко Д. надав суду лист, з якого вбачалось, 

що відповідач борг у сумі 3 тис. гривень визнав і просив позивача не подавати 

позову до суду, так як на протязі двох місяців він поверне борг добровільно. 

Колегія суддів, дослідивши наданий позивачем доказ, рішення суду І 

інстанції скасувала і ухвалила нове рішення, яким позов задоволила. 

Зробіть правовий аналіз фабули. 

 

ТЕМА 12.  КАСАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ 

 

 Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План 

  

1. Касаційне провадження: загальна характеристика.  

2. Право касаційного оскарження та процесуальний порядок його 

реалізації.  

3. Відкриття касаційного провадження. Підготовка касаційного розгляду 

справи і порядок її розгляду.  

4. Повноваження суду касаційної інстанції.  

5. Порядок ухвалення рішення та постановлення ухвал судом касаційної 

інстанції. Законна сила рішення і ухвали суду касаційної інстанції. 

 

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

провадження;  

- визначати предмет процесуальної діяльності суду в касаційному 

провадженні;  

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

документи. 

 

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

- ухвала про прийняття касаційної скарги. 

Рекомендована література до Теми 12:  
 

Рішення Конституційного Суду України 
1. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням 46 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення термінів 

"найвищий судовий орган", "вищий судовий орган", "касаційне оскарження", 

які містяться у статтях 125, 129 Конституції України від 11 березня 2010 року 

№ 8-рп/2010. 

Постанови Пленуму Верховного Суду України 

2. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя. 

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

3. Про судове рішення у цивільній справі. Постанова Пленуму 

Верховного суду України від 18 грудня 2009 р. № 14. 

 

Задачі 

1. Рішенням суду І інстанції Гоненку Ю. було відмовлено у задоволенні 

вимоги, пред’явленої до Вереса П., про повернення відеомагнітофона „Самсунг. 

Гоненко Ю. подав апеляційну скаргу, в якій просив суд апеляційної 

інстанції рішення місцевого суду скасувати, ухвалити нове рішення, яким 

зобов’язати Вереса П. повернути відеомагнітофон або його вартість. 

Оскільки місцевим судом вирішувалось питання лише про повернення 

відеомагнітофону, а не його вартості, апеляційна інстанція постановила ухвалу 

про залишення апеляційної скарги без руху. В ухвалі, як підставу для 

залишення скарги безруху, суддя-доповідач зазначив про порушення Гоненко 

Ю. вимог щодо заборони заявляти в апеляційній скарзі нові вимоги, які не були 

предметом розгляду в суді І інстанції. 

На ухвалу апеляційного суду Гоненко Ю. подав касаційну скаргу.  

Зробіть правовий аналіз фабули. 

2. Рішенням місцевого суду Семчишину М. відмовлено у задоволенні 

позову до Петрова О. про відшкодування збитків. 

За апеляційною скаргою Семчишина М., на підставі додатково поданих 

ним доказів, суд апеляційної інстанції скасував рішення суду І інстанції і 

ухвалив нове рішення про задоволення позову. 

У касаційній скарзі Петров О. просив скасувати рішення апеляційного 

суду, посилаючись на те, що суд апеляційної інстанції незаконно дослідив 

додатково подані Семчишиним М. докази. 
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Які процесуальні дії повинна вчинити касаційна інстанція? До суду якої 

інстанції повинна бути направлена справа у разі задоволення касаційної скарги? 

3. Рішенням місцевого суду, залишеним без змін ухвалою апеляційного 

суду, задоволено заяву Прокіп Н. про визнання недієздатним Онопрієнка В. На 

ухвалу про відхилення апеляційної скарги і залишення рішення місцевого суду 

без змін прокурором, який не брав участі у справі у нижчестоящих судових 

інстанціях, 

подано касаційну скаргу. Доводом для скасування ухвали, на думку прокурора, 

є те, що заява про визнання недієздатним Онопрієнка В. була подана його 

сусідкою Прокіп Н., яка не належить до переліку суб’єктів, які мають право на 

подання відповідної заяви. 

4. Акціонерне товариство відкритого типу ―Юженергобуд‖ звернулося до 

суду із позовом до Р. про виселення її з кімнати гуртожитку в м. Южноукраїнка 

Миколаївської області, посилаючись на те, що вона вселилась туди самовільно, 

з порушенням установленого законом порядку. 

Рішенням Южноукраїнського міського суду Миколаївської області позов 

було задоволено. Рішенням колегії суддів судової палати з цивільних справ 

апеляційного суду Миколаївської області зазначене рішення було скасовано й 

постановлено нове, яким у позові відмовлено. 

Апеляційний суд Миколаївської області, скасовуючи рішення суду 

першої інстанції й ухвалюючи нове – про відмову в позові, виходив із того, що 

відповідачка проживала у спірній кімнаті з відома уповноваженого 

представника власника, постійно сплачувала за своє проживання, а тому 

висновок міського суду про її самовільне вселення не відповідає обставинам 

справи. 

У касаційній скарзі позивач просив рішення колегії суддів судової палати 

апеляційного суду скасувати у зв’язку з порушенням норм матеріального та 

процесуального права. Суд касаційної інстанції скаргу задовольнив, рішення 

колегії суддів судової палати з цивільних справ апеляційного суду 

Миколаївської області скасував, а рішення Южноукраїнського міського суду 

залишив у силі. 

Чи законне рішення суду касаційної інстанції? Який процесуально-

правовий статус судді-доповідача та судової колегії по розгляду справи у 

касаційному порядку? 

5. У березні 2009 р. Б. звернулася до суду з позовом до державного 

підприємства ―Харківський метрополітен‖ (далі – ДП), третя особа – Ф. про 

поновлення на роботі та стягнення заробітної плати. Позивачка зазначила, що з 

21 лютого 1995 р. працювала енергодиспетчером служби електропостачання 

ДП. Наказом від 31 січня 2009 р. №2/к її звільнено з роботи на підставі п.2 ч.1 

ст.40 КЗпП за станом здоров’я; наказом від 17 лютого 2009 р. №9/к змінено 

дату звільнення з 31 січня на 3 лютого 2009 р. Оскільки в день звільнення вона 

була у відпустці (з 2 до 31 січня 2009 р.), а з 1 до 7 лютого 2009 р. перебувала 

на лікарняному, позивачка вважає звільнення таким, що не відповідає вимогам 

законодавства про працю. 
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Ленінський районний суд м. Харкова рішенням від 26 листопада 2009 р. у 

задоволенні позову про поновлення на роботі Б. відмовив і зобов’язав 

управління ДП змінити дату її звільнення на 8 лютого 2009 р., внести в наказ 

про звільнення і в трудову книжку відповідні зміни та провести оплату листка 

непрацездатності. 

Апеляційний суд Харківської області рішенням від 20 грудня 2009 р. 

зазначене рішення суду скасував і ухвалив нове, яким поновив Б. на роботі з 3 

лютого 2003 р. і постановив стягнути з ДП на її користь 14 тис. 959 грн 

заробітної плати за час вимушеного прогулу. 

Додатковим рішенням цього ж суду від 26 грудня 2009 р. зменшено 

розмір заробітної плати за час вимушеного прогулу з 14 тис. 959 грн до 9 тис. 

922 грн. 

У касаційних скаргах Б. та ДП просили скасувати додаткове рішення 

апеляційного суду через порушення судом норм матеріального та 

процесуального права. У касаційній скарзі ДП зазначалось, що додаткове 

рішення винесене за заявою позивача незаконно, оскільки повноваження на 

винесення додаткового рішення не входить до компетенції апеляційного суду. 

Касаційна скарга Б. грунтувалася на тому, що винесення додаткового рішення 

відбулось без розгляду питання в судовому засіданні. 

Чи може бути об’єктом касаційного оскарження додаткове рішення 

апеляційного суду? Складіть відповідне рішення суду касаційної інстанції. 

 

ТЕМА 13.  ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ ВЕРХОВНИМ СУДОМ 

УКРАЇНИ 

 

 Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План 

  

1. Підстави та порядок подання заяви про перегляд судових рішень 

Верховним Судом України. Строк подання заяви.  

2. Вимоги до заяви про перегляд судових рішень.  

3. Підготовка справи до розгляду у Верховному Суді України.  

4. Повноваження Верховного Суду України по перегляду судових рішень: 

щодо повного або часткового задоволення заяви про перегляд судового 

рішення; щодо відмови в задоволенні заяви про перегляд судового рішення. 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття:  
- характеризувати процесуальні дії учасників розгляду у Верховному 

Суді України;  

- визначати предмет процесуальної діяльності Верховного Суду 

України;  

- складати процесуальні документи. 

 

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

- скарга;  

- ухвала про прийняття скарги. 

Рекомендована література до Теми 13:  

Нормативно-правові акти 

1. Конституція України. Прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 

червня 1996 року // Відомості ВРУ. – 1996. - № 30. – Ст. 141. 

2. Цивільний процесуальний кодекс України № 1618-ІV від 18 березня 2004 

р. // ВВР. – 2004. - № 40-41, 42. – Ст. 492.  

3. Про судоустрій та статус суддів. Закон України від 07 липня 2010 р. № 

2453-VI // [Офіційне джерело]: http://zakon1.rada.gov.ua. 

a. Рішення Конституційного Суду України 
4. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням 46 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення термінів 

"найвищий судовий орган", "вищий судовий орган", "касаційне оскарження", 

які містяться у статтях 125, 129 Конституції України від 11 березня 2010 року 

№ 8-рп/2010. 

 

Задачі 

 

Задача № 1. 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? 

Задача № 2. У вересні 2009 р. Кирилова Г.Т. звернулася до суду з 

позовом про переведення на неї прав і обов’язків покупця ТОВ ―S.‖ за 

цивільно-правовими угодами, укладеними з громадянами (акціонерами ЗАТ ―Г‖ 

за договорами купівлі-продажу іменних акцій, визнання недійсним сертифіката 
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простих іменних акцій ЗАТ № 118 виданий ТОВ ―S.‖ та визнання за нею права 

власності на 83102 простих іменних акцій ЗАТ, мотивуючи це тим, що під час 

продажу акцій ЗАТ не було враховано її право привілейованої купівлі як 

учасника ЗАТ; акціонери не повідомили про свій намір продати цінні папери; 

акції були продані ТОВ ―S.‖, яке не є засновником ЗАТ ―Г.‖. 

Рішенням Гагарінського районного суду м. Севастополя від 28 грудня 

2009 р. позов був задоволений. Рішенням апеляційного суду м. Севастополя від 

6 травня 2010 р. зазначене рішення скасовано і постановлено нове рішення про 

відмову в позові за безпідставністю позовних вимог. 

Ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ від 27 листопада 2010 р. касаційну скаргу Кирилової Г.Т. 

на рішення апеляційного суду відхилено. 

Кирилова подала заяву про перегляд рішення суду Верховним Судом 

України, в якій просила рішення апеляційного суду та ухвалу Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 

скасувати, посилаючись на неоднакове застосування судами одного й того 

самого положення закону. 

Верховний Суд України вважає, що заява підлягає задоволенню з таких 

підстав: скасовуючи рішення суду першої інстанції та відмовляючи позивачці у 

задоволенні позовних вимог, апеляційний суд виходив із того, що акціонери 

вправі були розпоряджатися акціями на свій розсуд, а позивачка не мала 

переважного права на їх придбання. З такими висновками погодився й Вищій 

спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, 

відхиливши касаційну скаргу і залишивши рішення апеляційного суду без 

зміни. 

Який порядок допуску справи до провадження при перегляді справи 

Верховним Судом України? Які ухвали може постановити суд, вирішуючи 

питання про допуск справи до провадження? Чи є у даному випадку підстави 

для допуску справи до провадження? 

Задача № 3. У січні 2009 р. Іванов С.Б. звернувся до суду з позовом про 

захист честі, гідності та ділової репутації. В обґрунтування позову позивач 

зазначив, що газета ―Прапор‖ у статті під заголовком ―Про борги по зарплаті, 

імпічмент пану Іванову і викрадену картину художника, яка затьмарила совість 

чинушам‖ опублікувала інформацію, яка не відповідає дійсності, порочить його 

честь, гідність та репутацію як міського мера, внаслідок чого йому завдано 

моральної шкоди, яку позивач і просив стягнути з газети ―Прапор‖. Суд позов 

задовольнив, визнавши інформацію неправдивою, і зобов’язав газету 

опублікувати спростування зазначених відомостей, а також сплатити 

позивачеві 5000 грн як відшкодування моральної шкоди. 

Судами апеляційної та касаційної інстанцій рішення було залишене без 

змін. У січні 2011 р. газета ―Прапор‖ звернулася до Верховного Суду України із 

заявою про перегляд зазначених судових рішень, посилаючись на те, що 29 

листопада 2010 р. 

Рішенням Європейського суду з прав людини у справі ―Газета ―Прапор‖ 

проти України‖ було встановлено порушення державою Україна положень 
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ст. 10 Конвенції щодо захисту свободи вираження поглядів та її обмежень при 

розгляді національними судами позову Іванова С.Б. до газети ‖Прапор‖. 

Укажіть порядок провадження справ у Верховному Суді України. Назвіть 

повноваження Верховного Суду України при розгляді справ, віднесених до 

його компетенції. Як повинен діяти Верховний Суд України в наведеній 

ситуації? 

Задача № 4. При розгляді справи про поновлення на роботі Березного, 

звільненого за прогул без поважних причин, свідки Горін і Лукіна дали 

показання в судовому засіданні про те, що невихід на роботу Березного 

протягом 3 днів обумовлюється тим, що він рятував державне майно від пожежі 

та отримав незначні пошкодження здоров’я, йому була надана медична 

допомога і листок непрацездатності на три дні. 

Ураховуючи ці обставини, суд поновив на роботі Березного і виніс 

окрему ухвалу на незаконні дії адміністрації автопідприємства, де працював 

позивач. Через деякий час профспілка одержала заяву від своїх працівників про 

те, що Березний одержав пошкодження здоров’я не при рятуванні державного 

майна, а в заподіяному ним бешкеті, але приховав це. Горін і Лукіна знали про 

це, але остання використала своє службове становище фельдшера, допомогла 

Березному незаконно одержати листок непрацездатності. Профспілка 

звернулася з листом до прокурора, у якому просила вжити заходів на усунення 

порушення законності за цією справою. 

Як належить вчинити прокурору ? 

 

ТЕМА 14.  ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ У ЗВ’ЯЗКУ З 

НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ 

 

 Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План 

  

1. Право на звернення про перегляд судових рішень у зв’язку з 

нововиявленими обставинами. 

2. Підстави для перегляду рішення, ухвали чи судового наказу у 

зв’язку з нововиявленими обставинами.  

3. Строк подання заяв про перегляд у зв’язку з нововиявленими 

обставинами.  

4. Процесуальний порядок перегляду у зв’язку з нововиявленими 

обставинами.   

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття:  
- характеризувати процесуальні дії учасників перегляду судових 

рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами;  

- визначати предмет процесуальної діяльності суду перегляду 

судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами;  

- складати процесуальні документи. 

 

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

 

Перелік документів, які складаються під час заняття:  
- заява про перегляд судового наказу у зв’язку з нововиявленими 

обставинами;  

- ухвала про перегляд рішення у зв'язку з нововиявленими 

обставинами;  

- ухвала про відмову в задоволенні заяви про перегляд рішення у 

зв’язку з нововиявленими обставинами. 

Рекомендована література до Теми 14:  
1. 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 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v6-

47740-12 

2. 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 // 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0183740-12 

3. Щодо обов’язкових для всіх судів України правових позицій: Вищий 

спеціалізований суд; Лист від 16.01.2012 // 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0001740-12 

4. Щодо роз’яснення окремих аспектів видачі судових наказів про стягнення 

заборгованості по оплаті комунальних послуг: Вищий спеціалізований суд; 

Лист від 03.05.2012 № 6-27/0/9-12 // 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0027740-12 

Підручники: 

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, 2011 (Харків). - 1352 с. 

2.  Цивільне процесуальне право України: Підручник / Бичкова С.С., 

Бірюков І. А., Бобрик В. І. та ін.; За заг. ред. С. С. Бичкової. - К.: Атіка, 2009 – 

760 с. 

3.  Цивільний процес України : академічний курс : [підручник для студ. 

юрид. спец. вищ. навч. закл.]; [за ред. С.Я. Фурси]. - К.: Видавець Фурса С.Я. : 

КНТ, 2009. - 848 с. 

4. Цивільний процес України: підручник / Національний університет 

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

Голубєва ; рец.: В. В. Луць, Р. Б. Шишка, І. М. Кучеренко. - К. : Істина, 2011 

(К.). - 536 с. 

 

Задачі 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v6-47740-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v6-47740-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0183740-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0001740-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0027740-12
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Задача № 1. КСП звернулося з позовом до Кузьмука про стягнення з 

нього нанесеної шкоди нестачею товарно-матеріальних цінностей на складі 

КСП, де відповідач працював. 

Інтереси КСП в суді захищав його бухгалтер Посмітний. Перебуваючи у 

приятельських відносинах із Кузьмуком, Посмітний вступив з ним у злочинну 

змову і за отриманий хабар відмовився в більшій частині від позову, за яку 

начебто відповідач відзвітувався у КСП. 

На цій підставі суд задовольнив 20% пред’явленої позовної суми. 

Прокуратурою району проти Посмітного була порушена кримінальна справа і 

він був засуджений до позбавлення волі. 

КСП заявила вимогу про стягнення з Кузьмука неотриманих сум збитку, 

яка була задоволена судом.  

Чи правильно була вирішена справа ? 

Задача № 2. Київським районним судом м. Харкова 20 січня 2009 р. 

виданий судовий наказ, за яким з Тарасова С.С. на користь Окунева О.А. 

стягнуто 5000 грн суми боргу за договором позики, укладеним у письмовій 

формі. Тарасов С.С. 6 червня 2010 р. звернувся із заявою про перегляд судового 

наказу у зв’язку з нововиявленими обставинами, посилаючись на те, що за 

вироком суду, який набрав законної сили 27 січня 2006 р., Окунєв О.А. 

визнаний винним у вимаганні від Тарасова письмової розписки (ст. 189 КК 

України). 

Вкажіть об’єкти перегляду у провадженні у зв’язку з нововиявленими 

обставинами? Чи є у даному випадку підстави для перегляду судового наказу? 

Задача № 3. Рішенням Київського районного суду м. Харкова від 28 

вересня 2010 р., залишеним без змін ухвалою апеляційного суду від 15 

листопада 2010 р., було відмовлено в позові Ніколаєв Т.П. до Ростова В.С. про 

повернення самовільно зайнятої земельної ділянки. Ніколаєв Т.П. звернувся в 

суд із заявою, в якій просив переглянути судове рішення у зв’язку з 

нововиявленими обставинами. При цьому він посилався на те, що суд виніс 

рішення на підставі фіктивних доказів і довідок, які не відповідають дійсності. 

До якого суду слід подавати заяву? Чи є в даному випадку підстави для 

перегляду рішення? 

Задача № 4. Рішенням районного суду від 5 травня 2009 р. з Потапенка 

Л.Є. стягнуто аліменти на користь його сина Івана до повноліття останнього. 

Від 7 грудня 2009 р. Судом постановлене рішення від 7 грудня 2009 р. про 

визнання недійсним запису про батьківство у свідоцтві про народження Івана. 

На підставі цього прокурор звернувся з заявою про перегляд рішення від  5 

травня 2009 р. у зв’язку із нововиявленими обставинами. Розглянувши вказану 

заяву, суддя відмовив у її задоволенні, вказавши, що в даному випадку 

необхідно подавати позов про звільнення Потапенка Л.Є. від сплати аліментів. 

Яким особам надано право подавати заяву про перегляд рішень у зв’язку 

із нововиявленими обставинами? Чи має таке право прокурор у вказаній 

ситуації? Який порядок розгляду заяви про перегляд рішення у зв’язку із 

нововиявленими обставинами? Дайте висновок щодо законності дій судді. 
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ТЕМА 15.  ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ. СУДОВИЙ 

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ 

 

 Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План 

  

1. Повноваження суду у процесі виконання судового рішення.  

2. Роз’яснення рішення суду; поновлення пропущеного строку для 

пред’явлення виконавчого документа до виконання;  

3. відстрочка або розстрочка виконання, зміна чи встановлення способу і 

порядку виконання рішення; 

4.  розгляд питання про визнання мирової угоди та відмови від примусового 

виконання рішення;  

5. вирішення питання про тимчасове влаштування дитини до дитячого або 

лікувального закладу;  

6. вирішення питання про оголошення розшуку боржника або дитини; 

7.  вирішення питання про примусове проникнення до житла чи іншого 

володіння особи;  

8. вирішення питання про звернення стягнення на грошові кошти, що 

знаходяться на рахунках;  

9. заміна сторони виконавчого провадження; визначення частки майна 

боржника у майні, яким він володіє спільно з іншими особами; 

10.  вирішення питання про поворот виконання. 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття:  
- аналізувати процедуру виконавчого провадження, повноваження 

державного виконавця;  

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

виконавчому провадженні;  

- складати процесуальні документи. 

 

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

 

Перелік документів, які складаються під час заняття:  
- заява про видачу виконавчого листа;  

- ухвала про видачу дубліката виконавчого листа;  

- заява про зміну способу і порядку виконання рішення;  

- ухвала про заміну сторони виконавчого провадження. 

Рекомендована література до Теми 15:  

 

Постанови Пленуму Верховного Суду України 

1. Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність 

органів і посадових осіб виконавчої служби та звернень учасників виконавчого 

провадження. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 грудня 2003 

р. № 14.  
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Підручники 

2. Цивільний процес України: Підручник / За ред. Ю.С. Червоного. – К.: 

Істина, 2014. 

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

Підруч. для студ. спец. вищ. навч. закл. –  К.: Концерн ―Видавничий Дім ―Ін 

Юре‖, 2015. 

Навчальні посібники, інші  дидактичні та методичні матеріали 

4. Луспеник Д.Д. Настільна книга професійного судді при розгляді 

цивільних справ (складання судових процесуальних документів за новим ЦПК 

України). – Х.: Харків юридичний, 2015. 

5. Процесуальні документи у цивільних справах (теорія, методика, 

практика) :  Наук.-практ. посіб. /  За заг. ред. С.Я. Фурси ; Центр правових 

досліджень Фурси. - К. : Видавець Фурса С.Я.,  КНТ, 2014. - 1088 с. 

6. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний 

коментар / За ред. Є.О.Харитонова, О.І.Харитонової, В.В.Васильченка, 

Н.Ю.Голубєвої. – Х.: Одісей, 2014. 

7. Фурса С.Я., Фурса Є.І., Щербак С.В. Цивільний процесуальний кодекс 

України: Науково-практичний коментар: У 2 т. / За заг. ред. С.Я.Фурси. – К. – 

Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2013. 

 

Задачі 

 

Задача № 1. В судовому засіданні районного суду розглядалася справа по 

заяві Васіної А. Є. про видачу дублікату виконавчого листа. В своїй заяві 

Васіна вказала що виконавчий лист був загублений разом з паспортом та 

іншими документами. Про свою втрату вона повідомила міліцію в той же день, 

про що свідчить довідка, підписана начальником райвідділу міліції.  

Чи підлягає задоволенню заява Васіної? Який суд має право видати 

дублікат виконавчого листа? 

Задача № 2. Рішенням місцевого суду на користь Попової з Мазура 

присуджені аліменти на утримання сина. У зв’язку з втратою виконавчого 

листа Попова звернулася в суд із заявою про видачу його дубліката. Суд 

постановив видати дублікат виконавчого листа і разом з тим, ураховуючи, що 

син відповідача від першого шлюбу досяг повноліття, змінив розмір стягнення 

аліментів на користь Попової, постановив стягувати з відповідача ¼ всіх видів 

заробітку до повноліття дитини. 

Чи правильне таке рішення суду ? 

Задача № 3. Петрак звернувся з позовом до Лимаренка про стягнення 

боргу за договором позики в розмірі 25 тис. грн. Рішенням суду позов 

задоволений. Після відкриття виконавчого провадження Лимаренко домовився 

з Петраком про те, що він передасть останньому у власність в рахунок боргу 

квартиру, якою володіє на праві приватної власності. Сторони звернулися до 

державного виконавця з проханням затвердити їх мирову угоду. 

Як має діяти державний виконавець? Назвіть процесуальні права сторін 

виконавчого провадження. 
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Задача № 4. Мосійчук звернувся до суду з позовом до Прилипка про 

стягнення заборгованості за договором позики в сумі 30 000 грн. Під час 

попереднього судового засідання у справі сторони уклали мирову угоду, за 

умовами якої Прилипко зобов’язався сплатити Мосійчуку 5 000 грн протягом 

трьох місяців, а в рахунок решти суми боргу передати належний йому 

автомобіль протягом того ж строку. Ухвалою суду мирову угоду було 

затверджено, провадження у справі закрито. 

Протягом наступних трьох місяців Прилипко прийнятих на себе 

зобов’язань не виконав, а на звернення Мосійчука заявив, що навіть і не мав 

наміру сплачувати гроші та передавати автомобіль. 

Яким чином може захистити свої права Мосійчук? Чи можливе 

примусове виконання мирової угоди, укладеної в цивільній справі? Назвіть 

підстави виконання та виконавчі документи. 

Задача № 5. Чугуївським міським судом розглянуто позов Жолтікової до 

Новопокровського комбінату хлібопродуктів про поновлення на роботі і 

стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу. Суд постановив у 

справі заочне рішення і того ж дня видав позивачці виконавчий лист. 

Наступного дня Жолтікова пред’явила виконавчий лист до стягнення у 

виконавчу службу. 

Державний виконавець відмовив у відкритті виконавчого провадження, 

мотивуючи відмову двома обставинами: у виконавчому листі не зазначено 

місцезнаходження та ідентифікаційний код суб’єкта господарської діяльності 

відповідача, і рішення у справі не набрало законної сили. 

Чи законні дії державного виконавця? Які вимоги ставляться до 

виконавчого листа? 

 

ТЕМА 16.  ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ  ПРО ОСКАРЖЕННЯ 

РІШЕНЬ ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ 

 

 Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План 

  

1. Провадження у справах про оскарження рішень третейських судів.  

2. Провадження у справах про видачу виконавчих листів на примусове 

виконання рішень третейських суддів. 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття:  
- характеризувати процесуальні дії учасників про оскарження рішень 

третейських судів;  

- визначати предмет процесуальної діяльності суду про оскарження 

рішень третейських судів;  

- складати процесуальні документи. 

 

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

- заява про скасування рішення третейського суду;  

- ухвала суду у справі про оскарження рішення третейського суду;  

- заява про видачу виконавчого листа на примусове виконання 

рішення третейського суду,  

- ухвала суду про видачу виконавчого листа на примусове виконання 

рішення третейського суду або про відмову у його видачі. 

Рекомендована література до Теми 16:  
 

1. Цивільний процес України: Підручник / За ред. Ю.С. Червоного. – К.: 

Істина, 2014. 

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

Підруч. для студ. спец. вищ. навч. закл. –  К.: Концерн ―Видавничий Дім ―Ін 

Юре‖, 2015. 

Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали 
3. Луспеник Д.Д. Настільна книга професійного судді при розгляді 

цивільних справ (складання судових процесуальних документів за новим ЦПК 

України). – Х.: Харків юридичний, 2015. 

4. Процесуальні документи у цивільних справах (теорія, методика, 

практика) :  Наук.-практ. посіб. / За заг. ред. С.Я. Фурси ; Центр правових 

досліджень Фурси. - К. : Видавець Фурса С.Я.,  КНТ, 2013. - 1088 с. 

5. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний 

коментар / За ред. Є.О.Харитонова, О.І.Харитонової, В.В.Васильченка, 

Н.Ю.Голубєвої. – Х.: Одісей, 2013. 

 

Задачі 

 

Задача № 1. Б. звернувся до Харківської філії КБ ―Приватбанк‖ з метою 

отримання кредиту на придбання автомобіля. Банк погодився надати йому 

кредит, але запропонував у кредитному договорі зробити третейське 

застереження, згідно з яким усі спори, що виникають з приводу виконання та 

розірвання кредитного договору, підлягають вирішенню у третейському суді. 

Чи можуть Б. та банк передбачити можливість розгляду таких спорів у 

третейському суді? Як оформлюється третейське застереження? 

Задача № 2. Між М. та С. було укладено договір позики. Оскільки С. не 

виконав свох зобов’язань щодо своєчасного повернення отриманих грошей, М. 

звернувся до третейського суду з позовною заявою про стягнення суми 

заборгованості. Компетенція третейського суду була визначена в договорі 

позики, посвідченому нотаріально. Третейський суд позов задовольнив. 

Чи може С. оскаржити рішення третейського суду? 

Задача № 3. Унаслідок ДТП заподіяно шкоду В. Він звернувся до АТП 

―33201‖, якому належав автомобіль ―Газель‖, водій якого спричинив ДТП, з 

вимогою про відшкодування заподіяної шкоди. Представник АТП 

запропонував В. укласти третейський договір про передачу спору на розгляд 

третейського суду. 
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Чи може третейський суд розглянути спір, що виникає з позадоговірних 

відносин? Коли сторони мають право укласти третейський договір для передачі 

справи на розгляд третейського суду? 

Задача № 4. Між ВАТ ―Харківський тракторний завод 

ім. С.Орджонікідзе‖ та російським ТОВ ―Тракторімпорт‖ укладено договір 

купівлі-продажу 15 тракторів. У договорі сторони зазначили, що всі спори, що 

виникають з приводу виконання договору, підлягають розгляду в третейському 

суді при Торгово-промисловій палаті Харківської області згідно із Законом 

України ―Про третейські суди‖. 

Чи відповідає таке третейське застереження вимогам закону? 

Задача № 5. Третейським судом постановлено рішення на користь Б. про 

стягнення з Д. 8500 грн. Отримавши рішення третейського суду, Б. звернувся 

__________до органів державної виконавчої служби з заявою про відкриття 

виконавчого провадження на підставі цього рішення. Однак державний 

виконавець відмовив Б. у відкритті виконавчого провадження, зазначивши, що 

рішення третейського суду не підлягають примусовому виконанню органами 

державної виконавчої служби. 

Чи може рішення третейського суду бути виконане примусово? 
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2. Теми семінарських занять 

 

ТЕМА 9.НАКАЗНЕ ПРОВАДЖЕННЯ. 

Семінарське заняття №  1– 2 год. 

План 

1. Поняття та особливості наказного провадження.  

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

3. Предмет розгляду у справах наказного провадження.  

4. Особи, які беруть участь у справі: стягувач, боржник, їхні представники. 

5. Форма і зміст заяви про видачу судового наказу.  

6. Судовий збір за подання заяви про видачу судового наказу. Підстави для 

відмови у прийнятті заяви про видачу судового наказу.  

7. Порядок розгляду заяв про видачу судового наказу.  

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

Поняття та особливості наказного провадження. Природа наказного 

провадження. Судовий наказ як особлива форма рішення суду. Вимоги, за 

якими може бути видано судовий наказ. Предмет розгляду у справах наказного 

провадження. Особи, які беруть участь у справі: стягувач, боржник, їхні 

представники.Особливості розгляду справи у порядку наказного провадження. 

Форма і зміст заяви про видачу судового наказу. Судовий збір за подання заяви 

про видачу судового наказу. Підстави для відмови у прийнятті заяви про видачу 

судового наказу. Порядок розгляду заяв про видачу судового наказу. 

 

Рекомендована література до Теми 9:  
1. Курс цивільного процесу: підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, 

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

Процевський ; Національний університет "Юридична академія України імені 

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

2. Про судову практику застосування статей 353 – 360 Цивільного 

процесуального кодексу України. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого 

суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30.09.2011 № 11 // 

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

3. Про застосування цивільного процесуального законодавства при 

перегляді судових рішень у зв’язку за нововиявленими обставинами. Постанова 

Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ від 30.03.2012 № 4 // 

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

4. Про практику застосування судами законодавства при вирішенні 

спорів, що виникають із кредитних правовідносин. Постанова Пленуму Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 

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

[Джерело: ЮВУ. - № 20, 21].  

5. Бичкова, Світлана. Неоднакове застосування норм 

матеріального права як підстава перегляду Верховним судом України судового 

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

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

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

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

7. Цивільний процес України: підручник / Національний університет 

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

Голубєва ; рец.: В. В. Луць, Р. Б. Шишка, І. М. Кучеренко. - К. : Істина, 2011 

(К.). - 536 с. 

 

 

ТЕМА 10. ОКРЕМЕ ПРОВАДЖЕННЯ ... 

Семінарське заняття № 1– 2 год. 

План 

1. Загальна характеристика окремого провадження.  

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

3. Процесуальні засоби відкриття в суді справ окремого провадження. 

4. Підсудність справ окремого провадження. 

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

заінтересовані особи, їх представники.  

6. Процесуальні права та обов’язки осіб, які беруть участь у справах 

окремого провадження. 

7. Особливості дії принципів змагальності та диспозитивності у справах 

окремого провадження.  

8. Відмінність справ окремого провадження від справ позовного 

провадження. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
Загальна характеристика окремого провадження. Характерні риси і особливості 

розгляду і вирішення справ у порядку окремого провадження. Справи, які 

розглядає і вирішує суд у порядку окремого провадження. Процесуальні засоби 

відкриття в суді справ окремого провадження. Підсудність справ окремого 

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

заявники, заінтересовані особи, їх представники. Участь у справі органів та 

осіб, яким законом надано право захищати права, свободи чи інтереси інших 

осіб. Процесуальні права та обов’язки осіб, які беруть участь у справах 

окремого провадження.Особливості дії принципів змагальності та 

диспозитивності у справах окремого провадження. Відмінність справ окремого 

провадження від справ позовного провадження.Категорії справ, які 

розглядаються у порядку окремого провадження. Їх загальні риси та 

особливості.Справи про зміну правового статусу фізичної особи та 

встановлення фактів, що мають юридичне значення:  

 

Рекомендована література до Теми 10:  
1. Курс цивільного процесу: підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, 

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

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

2. Про судову практику застосування статей 353 – 360 Цивільного 

процесуального кодексу України. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого 

суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30.09.2011 № 11 // 

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

3. Про застосування цивільного процесуального законодавства при перегляді 

судових рішень у зв’язку за нововиявленими обставинами. Постанова Пленуму 

Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних 

справ від 30.03.2012 № 4 // http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477  

4. Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, 

що виникають із кредитних правовідносин. Постанова Пленуму Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 

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

[Джерело: ЮВУ. - № 20, 21].  

5. Бичкова, Світлана. Неоднакове застосування норм матеріального права 

як підстава перегляду Верховним судом України судового рішення у цивільній 

справі / С. Бичкова // Підприємництво, господарство і право /   : ТОВ "Друкарня 

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

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

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

7. Цивільний процес України: підручник / Національний університет 

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

Голубєва ; рец.: В. В. Луць, Р. Б. Шишка, І. М. Кучеренко. - К. : Істина, 2011 

(К.). - 536 с. 

 

ТЕМА 10. ОКРЕМЕ ПРОВАДЖЕННЯ... 

Семінарське заняття № 2– 2 год. 

План 

1. Розгляд судом справ про обмеження цивільної дієздатності фізичної 

особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної 

дієздатності фізичної особи.  

2. Розгляд судом справ про надання неповнолітній особі повної цивільної 

дієздатності.  

3. Розгляд судом справ про визнання фізичної особи безвісно відсутньою 

або оголошення її померлою 

4. Розгляд судом справ про усиновлення. Підсудність. Право на звернення 

до суду з заявою про усиновлення. Зміст заяви про усиновлення. Особливості 

підготовки справи до розгляду і розгляд справи. Рішення  суду про 

усиновлення. Роль органу опіки та піклування у справах про усиновлення. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
Розгляд судом справ про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, 

визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності 

фізичної особи. Підсудність. Особи, які можуть бути заявниками. Рішення суду 

http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477
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про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи чи визнання фізичної 

особи недієздатною.  

Розгляд судом справ про надання неповнолітній особі повної цивільної 

дієздатності. Підсудність. Право на звернення до суду. Заінтересовані особи у 

справі про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності. 

Розгляд судом справ про визнання фізичної особи безвісно відсутньою 

або оголошення її померлою. Підсудність. Заявники та заінтересовані особи у 

справі. Зміст заяви. Особливості підготовки справи до розгляду і розгляд 

справи. Дії суду в разі появи фізичної особи, яку було визнано безвісно 

відсутньою або оголошено померлою. Скасування рішення суду. 

Розгляд судом справ про усиновлення. Підсудність. Право на звернення 

до суду з заявою про усиновлення. Зміст заяви про усиновлення. Особливості 

підготовки справи до розгляду і розгляд справи. Рішення  суду про 

усиновлення. Роль органу опіки та піклування у справах про усиновлення. 

Рекомендована література до Теми 10:  
1. Курс цивільного процесу: підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, 

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

Процевський ; Національний університет "Юридична академія України імені 

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

2. Про судову практику застосування статей 353 – 360 Цивільного 

процесуального кодексу України. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого 

суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30.09.2011 № 11 // 

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

3. Про застосування цивільного процесуального законодавства при перегляді 

судових рішень у зв’язку за нововиявленими обставинами. Постанова Пленуму 

Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних 

справ від 30.03.2012 № 4 // http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477  

4. Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, 

що виникають із кредитних правовідносин. Постанова Пленуму Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 

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

[Джерело: ЮВУ. - № 20, 21].  

5. Бичкова, Світлана. Неоднакове застосування норм матеріального права 

як підстава перегляду Верховним судом України судового рішення у цивільній 

справі / С. Бичкова // Підприємництво, господарство і право /   : ТОВ "Друкарня 

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

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

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

7. Цивільний процес України: підручник / Національний університет 

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

Голубєва ; рец.: В. В. Луць, Р. Б. Шишка, І. М. Кучеренко. - К. : Істина, 2011 

(К.). - 536 с. 

 

ТЕМА 11. АПЕЛЯЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ 

http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477
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Семінарське заняття №1 – 2 год. 

План 

1. Суть апеляції. Право апеляційного оскарження рішень і ухвал суду 

першої інстанції.  

2. Суб’єкти права апеляційного оскарження. Об’єкт апеляційного 

оскарження.  

3. Порядок прийняття апеляційної скарги до розгляду.  

4. Порядок приєднання співучасників, третіх осіб до апеляційної скарги, 

поданої особою, на стороні якої вони виступали.  

5. Процесуальний порядок підготовки справи апеляційним судом. 

Призначення справи до розгляду.  

6. Межі розгляду справи апеляційним судом. 

7. Процесуальний порядок розгляду справи апеляційним судом.  

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
Суть апеляції. Право апеляційного оскарження рішень і ухвал суду першої 

інстанції. Суб’єкти права апеляційного оскарження. Об’єкт апеляційного 

оскарження.  

Порядок прийняття апеляційної скарги до розгляду. Порядок приєднання 

співучасників, третіх осіб до апеляційної скарги, поданої особою, на стороні 

якої вони виступали. Доповнення, зміна апеляційної скарги або відкликання чи 

відмова від неї. 

Процесуальний порядок підготовки справи апеляційним судом. 

Призначення справи до розгляду. Межі розгляду справи апеляційним судом. 

Рекомендована література до Теми 11:  
1. Курс цивільного процесу: підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, 

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

Процевський ; Національний університет "Юридична академія України імені 

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

2. Про судову практику застосування статей 353 – 360 Цивільного 

процесуального кодексу України. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого 

суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30.09.2011 № 11 // 

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

3. Про застосування цивільного процесуального законодавства при 

перегляді судових рішень у зв’язку за нововиявленими обставинами. Постанова 

Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ від 30.03.2012 № 4 // 

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

4. Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, 

що виникають із кредитних правовідносин. Постанова Пленуму Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 

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

[Джерело: ЮВУ. - № 20, 21].  

5. Бичкова, Світлана. Неоднакове застосування норм матеріального права 

як підстава перегляду Верховним судом України судового рішення у цивільній 

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

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

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

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

7. Цивільний процес України: підручник / Національний університет 

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

Голубєва ; рец.: В. В. Луць, Р. Б. Шишка, І. М. Кучеренко. - К. : Істина, 2011 

(К.). - 536 с. 

 

ТЕМА 11. АПЕЛЯЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ. 

Семінарське заняття № 2– 2год. 

План 

1. Повноваження апеляційного суду.  

2. Підстави для відхилення апеляційної скарги і залишення рішення без 

змін. Підстави для скасування рішення суду першої інстанції і ухвалення 

нового рішення або зміни рішення.  

3. Підстави для скасування рішення із закриттям провадження у справі або 

залишенням заяви без розгляду.  

4. Підстави для відхилення скарги на ухвалу суду першої інстанції або зміни 

чи скасування ухвали. 

5. Порядок ухвалення рішень та постановлення ухвал апеляційним судом. 

6. Форма і зміст ухвали та рішення апеляційного суду. Законна сила 

рішення і ухвали апеляційного суду. Окрема ухвала апеляційного суду. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
Повноваження апеляційного суду. Підстави для відхилення апеляційної скарги і 

залишення рішення без змін. Підстави для скасування рішення суду першої 

інстанції і ухвалення нового рішення або зміни рішення. Підстави для 

скасування рішення із закриттям провадження у справі або залишенням заяви 

без розгляду. Підстави для відхилення скарги на ухвалу суду першої інстанції 

або зміни чи скасування ухвали. 

Порядок ухвалення рішень та постановлення ухвал апеляційним судом. 

Форма і зміст ухвали та рішення апеляційного суду. Законна сила 

рішення і ухвали апеляційного суду. Окрема ухвала апеляційного суду. 

 

Рекомендована література до Теми 11:  
1. Курс цивільного процесу: підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, 

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

Процевський ; Національний університет "Юридична академія України імені 

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

2. Про судову практику застосування статей 353 – 360 Цивільного 

процесуального кодексу України. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого 

суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30.09.2011 № 11 // 

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

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

судових рішень у зв’язку за нововиявленими обставинами. Постанова Пленуму 

Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних 

справ від 30.03.2012 № 4 // http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477  

4. Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, 

що виникають із кредитних правовідносин. Постанова Пленуму Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 

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

[Джерело: ЮВУ. - № 20, 21].  

5. Бичкова, Світлана. Неоднакове застосування норм матеріального права 

як підстава перегляду Верховним судом України судового рішення у цивільній 

справі / С. Бичкова // Підприємництво, господарство і право /   : ТОВ "Друкарня 

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

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

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

7. Цивільний процес України: підручник / Національний університет 

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

Голубєва ; рец.: В. В. Луць, Р. Б. Шишка, І. М. Кучеренко. - К. : Істина, 2011 

(К.). - 536 с. 

 

ТЕМА 12.  КАСАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ 

Семінарське заняття №1 – 2 год. 

План 

1. Суть і значення касаційного оскарження і перевірки рішень і ухвал 

суду першої інстанції, які були предметом розгляду у апеляційному порядку та 

рішень і ухвал апеляційного суду.  

2. Підстави касаційного оскарження. 

3. Право касаційного оскарження та процесуальний порядок його 

реалізації.  

4. Форма і зміст касаційної скарги. Порядок подання касаційної 

скарги. 

5. Відкриття касаційного провадження.  

6. Заперечення на касаційну скаргу. Приєднання до касаційної скарги. 

Доповнення, зміна касаційної скарги або відкликання її та відмова від неї.  

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
Суть і значення касаційного оскарження і перевірки рішень і ухвал суду першої 

інстанції, які були предметом розгляду у апеляційному порядку та рішень і 

ухвал апеляційного суду. Підстави касаційного оскарження. 

Право касаційного оскарження та процесуальний порядок його реалізації. 

Суб’єкти права касаційного оскарження. Об’єкт касаційного оскарження. Строк 

на касаційне оскарження. 

Форма і зміст касаційної скарги. Порядок подання касаційної скарги. 

Відкриття касаційного провадження. Витребування справи судом 

касаційної інстанції, надіслання копій касаційної скарги особам, які беруть 

участь у справі. Заперечення на касаційну скаргу. Приєднання до касаційної 
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скарги. Доповнення, зміна касаційної скарги або відкликання її та відмова від 

неї.  

Рекомендована література до Теми 12:  
1. Курс цивільного процесу: підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, 

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

Процевський ; Національний університет "Юридична академія України імені 

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

2. Про судову практику застосування статей 353 – 360 Цивільного 

процесуального кодексу України. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого 

суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30.09.2011 № 11 // 

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

3. Про застосування цивільного процесуального законодавства при 

перегляді судових рішень у зв’язку за нововиявленими обставинами. Постанова 

Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ від 30.03.2012 № 4 // 

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

4. Про практику застосування судами законодавства при вирішенні 

спорів, що виникають із кредитних правовідносин. Постанова Пленуму Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 

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

[Джерело: ЮВУ. - № 20, 21].  

5. Бичкова, Світлана. Неоднакове застосування норм 

матеріального права як підстава перегляду Верховним судом України судового 

рішення у цивільній справі / С. Бичкова // Підприємництво, господарство і 

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

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

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

7. Цивільний процес України: підручник / Національний університет 

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

Голубєва ; рец.: В. В. Луць, Р. Б. Шишка, І. М. Кучеренко. - К. : Істина, 2011 

(К.). - 536 с. 

 

ТЕМА 12.  КАСАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ 

Семінарське заняття № 2–2год. 

План 

1. Підготовка справи до касаційного розгляду. Порядок розгляду 

справи судом касаційної інстанції. 

2.  Межі розгляду справи. 

3. Повноваження суду касаційної інстанції при перегляді рішення 

суду.  

4. Форма і зміст ухвали та рішення суду касаційної інстанції. Законна 

сила рішення і ухвали суду касаційної інстанції. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
Підготовка справи до касаційного розгляду. Порядок розгляду справи судом 

касаційної інстанції. Межі розгляду справи. 

http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477
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Повноваження суду касаційної інстанції при перегляді рішення суду. 

Підстави для відхилення касаційної скарги і залишення рішення без змін. 

Підстави для повного або часткового скасування рішення і передачі справи на 

новий розгляд до суду першої або апеляційної інстанції. Підстави для 

постановлення ухвали про скасування рішення апеляційного суду і залишення в 

силі судового рішення суду першої інстанції, що було помилково скасоване 

апеляційним судом. Підстави для постановлення ухвали про скасування 

судових рішень і закриття провадження у справі або залишення заяви без 

розгляду. Підстави для скасування судових рішень і ухвалення нового рішення 

або зміни рішення, не передаючи справи на новий розгляд. 

Форма і зміст ухвали та рішення суду касаційної інстанції. Законна сила 

рішення і ухвали суду касаційної інстанції. 

Рекомендована література до Теми 12:  

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

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

Процевський ; Національний університет "Юридична академія України імені 

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

2. Про судову практику застосування статей 353 – 360 Цивільного 

процесуального кодексу України. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого 

суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30.09.2011 № 11 // 

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

3. Про застосування цивільного процесуального законодавства при 

перегляді судових рішень у зв’язку за нововиявленими обставинами. Постанова 

Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ від 30.03.2012 № 4 // 

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

4. Про практику застосування судами законодавства при вирішенні 

спорів, що виникають із кредитних правовідносин. Постанова Пленуму Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 

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

[Джерело: ЮВУ. - № 20, 21].  

5. Бичкова, Світлана. Неоднакове застосування норм 

матеріального права як підстава перегляду Верховним судом України судового 

рішення у цивільній справі / С. Бичкова // Підприємництво, господарство і 

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

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

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

7. Цивільний процес України: підручник / Національний університет 

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

Голубєва ; рец.: В. В. Луць, Р. Б. Шишка, І. М. Кучеренко. - К. : Істина, 2011 

(К.). - 536 с. 
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ТЕМА 13. ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ ВЕРХОВНИМ СУДОМ 

УКРАЇНИ 

Семінарське заняття №1 – 2 год. 

План 

1. Загальна характеристика перегляду судових рішень Верховним 

Судом України.  

2. Право на звернення про перегляд судових рішень до Верховного 

Суду України.  

3. Суб’єкти та об’єкти оскарження судових рішень до Верховного 

Суду України.  

4. Підстави та порядок подання заяви про перегляд судових рішень 

Верховним Судом України.  

5. Допуск заяви до провадження і порядок провадження по перегляду 

судових рішень.  

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
Загальна характеристика перегляду судових рішень Верховним Судом України. 

Провадження по перегляду судових рішень Верховним Судом України. Право 

на звернення про перегляд судових рішень до Верховного Суду України. 

Суб’єкти та об’єкти оскарження судових рішень до Верховного Суду України.  

Підстави та порядок подання заяви про перегляд судових рішень 

Верховним Судом України. Строк подання заяви. Вимоги до заяви про 

перегляд судових рішень. Перевірка Вищим спеціалізованим судом України з 

розгляду цивільних і кримінальних справ відповідності заяви вимогам ЦПК. 

Допуск заяви до провадження і порядок провадження по перегляду судових 

рішень.  

 

Рекомендована література до Теми 13:  
1. Курс цивільного процесу: підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, 

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

Процевський ; Національний університет "Юридична академія України імені 

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

2. Про судову практику застосування статей 353 – 360 Цивільного 

процесуального кодексу України. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого 

суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30.09.2011 № 11 // 

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

3. Про застосування цивільного процесуального законодавства при 

перегляді судових рішень у зв’язку за нововиявленими обставинами. Постанова 

Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ від 30.03.2012 № 4 // 

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

4. Про практику застосування судами законодавства при вирішенні 

спорів, що виникають із кредитних правовідносин. Постанова Пленуму Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 

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

[Джерело: ЮВУ. - № 20, 21].  

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

матеріального права як підстава перегляду Верховним судом України судового 

рішення у цивільній справі / С. Бичкова // Підприємництво, господарство і 

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

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

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

7. Цивільний процес України: підручник / Національний університет 

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

Голубєва ; рец.: В. В. Луць, Р. Б. Шишка, І. М. Кучеренко. - К. : Істина, 2011 

(К.). - 536 с. 

 

ТЕМА 13. ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ ВЕРХОВНИМ СУДОМ 

УКРАЇНИ 

Семінарське заняття № 2– 2 год. 

План 

1. Підготовка справи до розгляду у Верховному Суді України.  

2. Строк розгляду справи.  

3. Порядок розгляду справи Верховним Судом України. 

4. Повноваження Верховного Суду України по перегляду судових 

рішень: щодо повного або часткового задоволення заяви про перегляд судового 

рішення; щодо відмови в задоволенні заяви про перегляд судового рішення.  

5. Законна сила рішень і ухвал Верховного Суду України.  

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
Підготовка справи до розгляду у Верховному Суді України. Строк розгляду 

справи. Порядок розгляду справи Верховним Судом України. 

Повноваження Верховного Суду України по перегляду судових рішень: 

щодо повного або часткового задоволення заяви про перегляд судового 

рішення; щодо відмови в задоволенні заяви про перегляд судового рішення.  

Обов'язковість судових рішень Верховного Суду України. Законна сила 

рішень і ухвал Верховного Суду України.  

Рекомендована література до Теми 13:  
1. Курс цивільного процесу: підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, 

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

Процевський ; Національний університет "Юридична академія України імені 

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

2. Про судову практику застосування статей 353 – 360 Цивільного 

процесуального кодексу України. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого 

суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30.09.2011 № 11 // 

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

3. Про застосування цивільного процесуального законодавства при 

перегляді судових рішень у зв’язку за нововиявленими обставинами. Постанова 

Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ від 30.03.2012 № 4 // 

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

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

спорів, що виникають із кредитних правовідносин. Постанова Пленуму Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 

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

[Джерело: ЮВУ. - № 20, 21].  

5. Бичкова, Світлана. Неоднакове застосування норм 

матеріального права як підстава перегляду Верховним судом України судового 

рішення у цивільній справі / С. Бичкова // Підприємництво, господарство і 

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

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

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

7. Цивільний процес України: підручник / Національний університет 

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

Голубєва ; рец.: В. В. Луць, Р. Б. Шишка, І. М. Кучеренко. - К. : Істина, 2011 

(К.). - 536 с. 

 

ТЕМА 14. ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ У ЗВ’ЯЗКУ З 

НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ 

Семінарське заняття № 1– 2 год. 

План 

1. Загальна характеристика, суть та значення перегляду судових 

рішень і ухвал, якими закінчено розгляд справи, що набрали законної сили, у 

зв’язку з нововиявленими обставинами.  

2. Юридична природа, ознаки нововиявлених обставин.  

3. Право на звернення про перегляд судових рішень у зв’язку з 

нововиявленими обставинами. 

4. Підстави для перегляду рішення, ухвали чи судового наказу у 

зв’язку з нововиявленими обставинами.  

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
Загальна характеристика, суть та значення перегляду судових рішень і ухвал, 

якими закінчено розгляд справи, що набрали законної сили, у зв’язку з 

нововиявленими обставинами. Юридична природа, ознаки нововиявлених 

обставин.  

Право на звернення про перегляд судових рішень у зв’язку з 

нововиявленими обставинами. 

Підстави для перегляду рішення, ухвали чи судового наказу у зв’язку з 

нововиявленими обставинами.  

Рекомендована література до Теми 14:  
1. Курс цивільного процесу: підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, 

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

Процевський ; Національний університет "Юридична академія України імені 

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

2. Про судову практику застосування статей 353 – 360 Цивільного 

процесуального кодексу України. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого 
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суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30.09.2011 № 11 // 

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

3. Про застосування цивільного процесуального законодавства при 

перегляді судових рішень у зв’язку за нововиявленими обставинами. Постанова 

Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ від 30.03.2012 № 4 // 

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

4. Про практику застосування судами законодавства при вирішенні 

спорів, що виникають із кредитних правовідносин. Постанова Пленуму Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 

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

[Джерело: ЮВУ. - № 20, 21].  

5. Бичкова, Світлана. Неоднакове застосування норм 

матеріального права як підстава перегляду Верховним судом України судового 

рішення у цивільній справі / С. Бичкова // Підприємництво, господарство і 

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

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

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

7. Цивільний процес України: підручник / Національний університет 

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

Голубєва ; рец.: В. В. Луць, Р. Б. Шишка, І. М. Кучеренко. - К. : Істина, 2011 

(К.). - 536 с. 

 

ТЕМА 14. ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ У ЗВ’ЯЗКУ З 

НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ 

Семінарське заняття №2 – 2 год. 

План 

1. Строк подання заяв про перегляд у зв’язку з нововиявленими 

обставинами.  

2. Суди, що здійснюють перегляд у зв’язку з нововиявленими 

обставинами.  

3. Процесуальний порядок перегляду у зв’язку з нововиявленими 

обставинами.  

4. Об’єкт перегляду.  

5. Вимоги щодо оформлення заяв про перегляд у зв’язку з 

нововиявленими обставинами. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
Строк подання заяв про перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами. 

Суди, що здійснюють перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами.  

Процесуальний порядок перегляду у зв’язку з нововиявленими 

обставинами. Об’єкт перегляду. Вимоги щодо оформлення заяв про перегляд у 

зв’язку з нововиявленими обставинами. 

Рекомендована література до Теми 14:  
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. 

http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477
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Процевський ; Національний університет "Юридична академія України імені 

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

2. Про судову практику застосування статей 353 – 360 Цивільного 

процесуального кодексу України. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого 

суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30.09.2011 № 11 // 

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

3. Про застосування цивільного процесуального законодавства при 

перегляді судових рішень у зв’язку за нововиявленими обставинами. Постанова 

Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ від 30.03.2012 № 4 // 

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

4. Про практику застосування судами законодавства при вирішенні 

спорів, що виникають із кредитних правовідносин. Постанова Пленуму Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 

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

[Джерело: ЮВУ. - № 20, 21].  

5. Бичкова, Світлана. Неоднакове застосування норм 

матеріального права як підстава перегляду Верховним судом України судового 

рішення у цивільній справі / С. Бичкова // Підприємництво, господарство і 

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

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

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

7. Цивільний процес України: підручник / Національний університет 

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

Голубєва ; рец.: В. В. Луць, Р. Б. Шишка, І. М. Кучеренко. - К. : Істина, 2011 

(К.). - 536 с. 

 

ТЕМА 15. ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ. СУДОВИЙ 

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ 

Семінарське заняття № 1– _2_ год. 

План 

1. Процедура звернення судових рішень до виконання.  

2. Види виконання: за загальними правилами; негайне виконання.  

3. Підстави для застосування негайного виконання.  

4. Виконавчі документи.  

5. Повноваження суду у процесі виконання судового рішення.  

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
Процедура звернення судових рішень до виконання.  

Види виконання: за загальними правилами; негайне виконання. Підстави 

для застосування негайного виконання. Підстави для обов’язкового та 

факультативного негайного виконання рішень суду. 

Виконавчі документи. Виконавчий лист. Вимоги до змісту виконавчого 

документа. Видача дубліката виконавчого листа або судового наказу. 

Повноваження суду на виправлення помилки у виданому ним виконавчому 

http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477
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листі, допущеної при його оформленні або видачі, чи визнати виконавчий лист 

таким, що не підлягає виконанню, та стягнути на користь боржника 

безпідставно одержане стягувачем за виконавчим листом. 

Закон України «Про виконавче провадження» від 21 квітня 1999 р. (із 

змінами і доповненнями). 

Повноваження суду у процесі виконання судового рішення. Роз’яснення 

рішення суду; поновлення пропущеного строку для пред’явлення виконавчого 

документа до виконання; відстрочка або розстрочка виконання, зміна чи 

встановлення способу і порядку виконання рішення; розгляд питання про 

визнання мирової угоди та відмови від примусового виконання рішення; 

вирішення питання про тимчасове влаштування дитини до дитячого або 

лікувального закладу; вирішення питання про оголошення розшуку боржника 

або дитини; вирішення питання про примусове проникнення до житла чи 

іншого володіння особи; вирішення питання про звернення стягнення на 

грошові кошти, що знаходяться на рахунках; заміна сторони виконавчого 

провадження; визначення частки майна боржника у майні, яким він володіє 

спільно з іншими особами; вирішення питання про поворот виконання. 

Рекомендована література до Теми 15:  
1. Курс цивільного процесу: підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, 

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

Процевський ; Національний університет "Юридична академія України імені 

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

2. Про судову практику застосування статей 353 – 360 Цивільного 

процесуального кодексу України. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого 

суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30.09.2011 № 11 // 

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

3. Про застосування цивільного процесуального законодавства при 

перегляді судових рішень у зв’язку за нововиявленими обставинами. Постанова 

Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ від 30.03.2012 № 4 // 

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

4. Про практику застосування судами законодавства при вирішенні 

спорів, що виникають із кредитних правовідносин. Постанова Пленуму Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 

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

[Джерело: ЮВУ. - № 20, 21].  

5. Бичкова, Світлана. Неоднакове застосування норм 

матеріального права як підстава перегляду Верховним судом України судового 

рішення у цивільній справі / С. Бичкова // Підприємництво, господарство і 

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

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

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

7. Цивільний процес України: підручник / Національний університет 

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

http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477
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Голубєва ; рец.: В. В. Луць, Р. Б. Шишка, І. М. Кучеренко. - К. : Істина, 2011 

(К.). - 536 с. 

 

ТЕМА 15. ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ. СУДОВИЙ 

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ. 

Семінарське заняття № 2– 2 год. 

План. 

1. Загальні правила виконавчого провадження.  

2. Порядок та умови здійснення виконавчого провадження.  

3. Окремі виконавчі дії, їх процесуальні особливості.  

2.1 Звернення стягнення на майно боржника.  

2.2 Звернення стягнення на будинки.  

2.3 Звернення стягнення на майно і грошові суми боржника, що 

знаходяться в інших осіб або належать боржникові від інших осіб.  

2.4 Звернення стягнення на майно боржника — юридичної особи.  

2.5 Розподіл стягнутих сум між стягувачами.  

2.6 Виконання рішень про передачу певних предметів і здійснення 

певних дій. 

4. Поворот виконання судових рішень.  

5. Судовий контроль за виконанням судових рішень. Розгляд судом 

скарг на рішення, дії чи бездіяльність державного виконавця. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
Загальні правила виконавчого провадження. Строки пред’явлення виконавчих 

документів до виконання. Відкриття виконавчого провадження. Переривання 

строку давності пред’явлення виконавчого документа до виконання. 

Встановлення державним виконавцем строку для добровільного виконання 

рішення. Випадки, коли державний виконавець відмовляє у відкритті 

виконавчого провадження.  

Порядок та умови здійснення виконавчого провадження. Підстави 

відкладення провадження виконавчих дій. Підстави зупинення і закінчення 

виконавчого провадження. 

Окремі виконавчі дії, їх процесуальні особливості. Звернення стягнення 

на майно боржника. Звернення стягнення на будинки. Звернення стягнення на 

майно і грошові суми боржника, що знаходяться в інших осіб або належать 

боржникові від інших осіб. Звернення стягнення на майно боржника — 

юридичної особи. Розподіл стягнутих сум між стягувачами. Виконання рішень 

про передачу певних предметів і здійснення певних дій. 

Поворот виконання судових рішень. Порядок вирішення питання про 

поворот виконання. Строк подання заяв про поворот виконання. Особливості 

повороту виконання в окремих категоріях справ. 

Судовий контроль за виконанням судових рішень. Розгляд судом скарг на 

рішення, дії чи бездіяльність державного виконавця. 

 

Рекомендована література до Теми 15:  
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1. Курс цивільного процесу: підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, 

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

Процевський ; Національний університет "Юридична академія України імені 

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

2. Про судову практику застосування статей 353 – 360 Цивільного 

процесуального кодексу України. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого 

суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30.09.2011 № 11 // 

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

3. Про застосування цивільного процесуального законодавства при 

перегляді судових рішень у зв’язку за нововиявленими обставинами. Постанова 

Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ від 30.03.2012 № 4 // 

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

4. Про практику застосування судами законодавства при вирішенні 

спорів, що виникають із кредитних правовідносин. Постанова Пленуму Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 

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

[Джерело: ЮВУ. - № 20, 21].  

5. Бичкова, Світлана. Неоднакове застосування норм 

матеріального права як підстава перегляду Верховним судом України судового 

рішення у цивільній справі / С. Бичкова // Підприємництво, господарство і 

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

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

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

7. Цивільний процес України: підручник / Національний університет 

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

Голубєва ; рец.: В. В. Луць, Р. Б. Шишка, І. М. Кучеренко. - К. : Істина, 2011 

(К.). - 536 с. 

 

ТЕМА 16. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ  ПРО ОСКАРЖЕННЯ 

РІШЕНЬ ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ 

Семінарське заняття № 1– 2 год. 

План 

1. Право оскарження рішення третейського суду.  

2. Порядок оскарження рішення третейського суду.  

3. Підсудність справ про оскарження рішень третейських судів. 

4.  Форма і зміст заяви про скасування рішення третейського суду. 

5. Провадження у справах про оскарження рішень третейських судів.  

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
Загальні положення про третейське судочинство в Україні. Закон України «Про 

третейські суди» від 11.05.2004 р. № 1701-IV. Рішення Конституційного Суду 

України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень абзаців 

сьомого, одинадцятого статті 2, статті 3, пункту 9 статті 4 та розділу VIII 

http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477
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«Третейське самоврядування» Закону України «Про третейські суди» (справа 

про завдання третейського суду) від 10 січня 2008 року № 1-рп/2008. 

Право оскарження рішення третейського суду. Порядок оскарження 

рішення третейського суду. Підсудність справ про оскарження рішень 

третейських судів. Форма і зміст заяви про скасування рішення третейського 

суду. 

Провадження у справах про оскарження рішень третейських судів. 

Компетенція місцевого суду у справах про оскарження рішень третейських 

судів. Підготовка справи до судового розгляду, судовий розгляд. Підстави для 

скасування рішення третейського суду. Ухвала суду у справі про оскарження 

рішення третейського суду. 

  Рекомендована література до Теми 16:  
1. Курс цивільного процесу: підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, 

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

Процевський ; Національний університет "Юридична академія України імені 

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

2. Про судову практику застосування статей 353 – 360 Цивільного 

процесуального кодексу України. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого 

суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30.09.2011 № 11 // 

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

3. Про застосування цивільного процесуального законодавства при 

перегляді судових рішень у зв’язку за нововиявленими обставинами. Постанова 

Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ від 30.03.2012 № 4 // 

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

4. Про практику застосування судами законодавства при вирішенні 

спорів, що виникають із кредитних правовідносин. Постанова Пленуму Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 

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

[Джерело: ЮВУ. - № 20, 21].  

5. Бичкова, Світлана. Неоднакове застосування норм 

матеріального права як підстава перегляду Верховним судом України судового 

рішення у цивільній справі / С. Бичкова // Підприємництво, господарство і 

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

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

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

7. Цивільний процес України: підручник / Національний університет 

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

Голубєва ; рец.: В. В. Луць, Р. Б. Шишка, І. М. Кучеренко. - К. : Істина, 2011 

(К.). - 536 с. 

 

ТЕМА 16. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ  ПРО ОСКАРЖЕННЯ 

РІШЕНЬ ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ 

http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477
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Семінарське заняття № 2– 2 год. 

План 

1. Провадження у справах про видачу виконавчих листів на примусове 

виконання рішень третейських судів.  

2. Форма і зміст заяви про видачу виконавчого листа на примусове 

виконання рішення третейського суду.  

3. Порядок розгляду заяви про видачу виконавчого листа на 

примусове виконання рішення третейського суду.  

4. Підстави для відмови у видачі виконавчого листа на примусове 

виконання рішення третейського суду.  

5. Ухвала суду про видачу виконавчого листа на примусове виконання 

рішення третейського суду або про відмову у його видачі.  

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
Провадження у справах про видачу виконавчих листів на примусове виконання 

рішень третейських судів. Форма і зміст заяви про видачу виконавчого листа на 

примусове виконання рішення третейського суду.  

Порядок розгляду заяви про видачу виконавчого листа на примусове 

виконання рішення третейського суду. Підстави для відмови у видачі 

виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду. Ухвала 

суду про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення 

третейського суду або про відмову у його видачі.  

Рекомендована література до Теми 16:  
1. Курс цивільного процесу: підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, 

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

Процевський ; Національний університет "Юридична академія України імені 

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

2. Про судову практику застосування статей 353 – 360 Цивільного 

процесуального кодексу України. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого 

суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30.09.2011 № 11 // 

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

3. Про застосування цивільного процесуального законодавства при 

перегляді судових рішень у зв’язку за нововиявленими обставинами. Постанова 

Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ від 30.03.2012 № 4 // 

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

4. Про практику застосування судами законодавства при вирішенні 

спорів, що виникають із кредитних правовідносин. Постанова Пленуму Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 

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

[Джерело: ЮВУ. - № 20, 21].  

5. Бичкова, Світлана. Неоднакове застосування норм 

матеріального права як підстава перегляду Верховним судом України судового 

рішення у цивільній справі / С. Бичкова // Підприємництво, господарство і 

право /   : ТОВ "Друкарня Бізнесполіграф". - 2013. - № 2. - C. 48-51. 
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6. Литовченко Л. А. Цивільний процес: навчальний посібник. – 

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

7. Цивільний процес України: підручник / Національний університет 

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

Голубєва ; рец.: В. В. Луць, Р. Б. Шишка, І. М. Кучеренко. - К. : Істина, 2011 

(К.). - 536 с. 

 

ТЕМА 17. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ 

ІНОЗЕМНИХ ОСІБ. ВИЗНАННЯ ТА ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ 

ІНОЗЕМНИХ СУДІВ В УКРАЇНІ 

Семінарське заняття № 1– 2 год. 

План 

1. Джерела міжнародного цивільного процесу. 

2. Національний режим у сфері захисту прав та інтересів 

іноземних фізичних та юридичних осіб і осіб без громадянства. 

3. Цивільна процесуальна правоздатність іноземних фізичних 

та юридичних осіб і осіб без громадянства. 

4. Процесуальне представництво консулом громадянина своєї 

держави. 

5. Позови до іноземних держав. Судовий імунітет. 

6. Докази і доказування у справах з іноземним елементом. 

7. Строки пред’явлення рішення іноземного суду до 

примусового виконання. 

8. Суди, що розглядають справи про надання дозволу на 

примусове виконання рішення іноземного суду. 

9. Порядок подання клопотання про надання дозволу на 

примусове виконання рішення іноземного суду, розгляд клопотання, підстави 

для відмови у задоволенні клопотання. 

10. Порядок подання клопотання, розгляд клопотання про 

визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
Поняття міжнародного цивільного процесу. Правове регулювання цивільного 

судочинства з іноземним елементом. Джерела міжнародного цивільного 

процесу. Іноземці та особи без громадянства, іноземні юридичні особи як 

учасники міжнародного цивільного процесу. 

Правове становище іноземців у цивільному процесі України. 

Національний режим у сфері захисту прав та інтересів іноземних фізичних та 

юридичних осіб і осіб без громадянства. Підсудність цивільних справ за участю 

іноземних осіб.  

Процесуальне представництво у цивільних справах з іноземним 

елементом. Процесуальне представництво консулом громадянина своєї 

держави.  

Докази і доказування у справах з іноземним елементом.  

Судові доручення в міжнародному цивільному процесі. Виконання 

доручень іноземних судів.  
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Визнання і виконання рішень іноземних судів.  

Рекомендована література до Теми 17:  
1. Курс цивільного процесу: підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, 

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

Процевський ; Національний університет "Юридична академія України імені 

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

2. Про судову практику застосування статей 353 – 360 Цивільного 

процесуального кодексу України. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого 

суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30.09.2011 № 11 // 

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

3. Про застосування цивільного процесуального законодавства при 

перегляді судових рішень у зв’язку за нововиявленими обставинами. Постанова 

Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ від 30.03.2012 № 4 // 

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

4. Про практику застосування судами законодавства при вирішенні 

спорів, що виникають із кредитних правовідносин. Постанова Пленуму Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 

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

[Джерело: ЮВУ. - № 20, 21].  

5. Бичкова, Світлана. Неоднакове застосування норм 

матеріального права як підстава перегляду Верховним судом України судового 

рішення у цивільній справі / С. Бичкова // Підприємництво, господарство і 

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

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

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

7. Цивільний процес України: підручник / Національний університет 

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

Голубєва ; рец.: В. В. Луць, Р. Б. Шишка, І. М. Кучеренко. - К. : Істина, 2011 

(К.). - 536 с. 
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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 

 


