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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

напрям підготовки, 

освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної дисципліни 

денна форма  

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 12 Галузь знань: 

08 – право 

Нормативна 
Спеціальність: 

 

081 – правознавство 

Модулів – 4  Рік підготовки: 

Змістових модулів – 08 3-й  

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 360 

5-й та 6-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 07 

аудиторних – 90 

самостійної роботи 

студента – 220 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

бакалаври 

30 год.  

Практичні 

10 год.  

Лабораторні 

0 год.  

Самостійна робота 

80 год.  

Індивідуальні завдання 

0 год.  

Вид контролю 

екзамен  

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить: 

для денної форми навчання – 90 / 220 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Робоча навчальна програма дисципліни «Цивільний процес» побудована за системою та 

положеннями Цивільного Процесуального Кодексу України. Розкриті загальні положення 

правового регулювання порядку розгляду та вирішення цивільних справ. Розкриваються 

інститути цивільного процесуального права, які складають його систему, у тому числі цивільні 

процесуальні правовідносини, докази та доказування, розвиток цивільного процесу за стадіями 

та провадженнями, процесуальні питання виконання судових рішень. Розбудова української 

держави потребує належної правової бази. В цих умовах значне місце відводиться такій галузі 

як цивільний процес України. Прийняття в 2004 році цивільного процесуального кодексу 

дозволило усунути в цивільному процесі деякі застарілі правові норми, краще унормовано 

розвиток цивільного процесу за стадіями та провадженнями, вирішено процесуальні питання 

виконання судових рішень. Метою курсу «Цивільний процес» є формування у студентів 

системних знань з питань цивільного процесу. Навчити студентів вмінню застосовувати на 

практиці набуті теоретичні знання з навчальної дисципліни. Семінарські заняття проводяться з 

основних тем розглянутих на лекційних заняттях. Самостійна робота планується як форма 

навчання, що має на меті розширення, опрацювання та дослідження питань винесених на 

розгляд на лекційних заняттях та тих тем, що передбачені для вивчення студентами самостійно. 

Навчальна дисципліна «Цивільний процес» вивчається студентами юридичного факультету 

ОКР «Бакалавр» протягом шостого та сьомого семестру. Згідно навчального плану на її 

засвоєння відводиться 216 години, з них 68 год. лекційних, 50 год. семінарських занять, 98 год. 

самостійної роботи. Дисципліна поділена на 4 змістовних модулі, які об’єднують лекції, 

семінарські заняття, самостійну роботу і тестування. Рівень засвоєння студентом матеріалу 

модуля оцінюється за результатами виконання ним практичних та модульної контрольної 

роботи. Форма підсумкового контролю – залік, іспит. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. Загальні положення цивільного процесуального права України  

Тема № 1. Загальні положення цивільного процесуального права. Принципи цивільного 

процесуального права. 

 

Неюрисдикційний та юрисдикційний способи захисту цивільних прав. Система судів 

загальної юрисдикції в Україні. Форми захисту цивільних прав. Цивільне процесуальне право. 

Предмет і метод. Система цивільного процесуального права. Зв'язок цивільного процесуального 

права з іншими галузями права. Джерела цивільного процесуального права. Дія норми 

цивільного процесуального права у часі, просторі та за колом осіб. Цивільне 

судочинство(процес).Провадження, стадії цивільного судочинства. Принципи цивільного 

процесуального права, поняття, ознаки, класифікація принципів. Державні стандарти 

навчальної дисципліни.  

Тема № 2. Цивільні процесуальні правовідносини. Ознаки та поняття цивільних 

процесуальних правовідносин. Підстави виникнення. Суб'єкти цивільних процесуальних 

правовідносин, поділ їх на групи. Цивільна процесуальна правосуб'єктність. Поділ прав і 

обов'язків осіб, які беруть участь у справі. Інші учасники цивільного процесу. Об'єкт, зміст 

цивільних процесуальних правовідносин.  

 

Модуль 2. 

Загальна характеристика суб'єктів цивільного процесуального права України  

 

Тема № 3. Суд як суб'єкт цивільного процесу. Особливий статус суду як суб'єкта 

цивільних процесуальних правовідносин. Склад суду. Відводи суду. Розмежування компетенції 

щодо розгляду та вирішення спорів. Поділ цивільної юрисдикції суду. Вирішення питання про 

юрисдикцію суду. Розмежування компетенції між окремими ланками судової системи. Питання 

про дотримання правил про підсудність.  

 

Тема №4 Сторони у цивільному процесі. Інші учасники цивільного процесу. Поняття 

сторін. Ознаки сторін. Процесуальна співучасть. Підстави для її виникнення. Неналежний 

відповідач. Можливість його заміни без припинення провадження у справі. Процесуальне 

правонаступництво. Підстави його виникнення.  

Тема №5 Треті особи в цивільному процесі. Поняття третіх осіб, їх ознаки. 

Процесуальна характеристика третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору. 
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Процесуальна характеристика третіх осіб, які не заявляють самостійні вимоги на предмет 

спору.  

Тема №6 Представництво у цивільному процесі. Поняття. Значення. Види 

представництв у цивільному процесі. Процесуальний представник. Умови за яких може 

відбутися процесуальне представництво. Повноваження представника у цивільному процесі. 

Припинення представництва.  

Тема №7 Строки у цивільному процесі. Поняття цивільного процесуального строку, 

ознаки цивільного процесуального строку. Класифікація цивільних процесуальних строків. 

Обчислення, зупинення, поновлення, продовження цивільних процесуальних строків. 

 Тема №8 Судові витрати. Види судових витрат. Судовий збір. Витрати пов’язані з 

розглядом справи. Розподіл судових витрат. Нормативна база, що регулює порядок сплати і 

розмір судових витрат.  

Тема №9 Докази та доказування. Поняття доказів. Види доказів. Класифікація доказів за 

процесом формування даних про факти. Доказування. Складові доказування в цивільному 

процесі. Етапи доказування. Засоби доказування. Забезпечення доказів.  

Тема №10 Юридична відповідальність у цивільному процесі. Поняття юридичної 

відповідальності у цивільному процесі. Класифікація видів юридичної відповідальності. 

Поняття заходів процесуального примусу, їх види. 

 

Модуль 3. Наказне провадження. Позовне провадження. Окреме провадження. 

 

Тема №11 Загальна характеристика позовного провадження. Поняття позовного 

провадження. Значення позовного провадження. Позов, елементи позову, види позовів. 

Об’єднання позовів, поєднання позовів. Заперечення проти позову. Зустрічний позов, порядок 

його пред’явлення. Зміни в позовному спорі. Зміна предмета та підстави позову. Збільшення, 

зменшення позовних вимог, відмова від позову, визнання позову відповідачем. Мирова угода. 

Забезпечення позову. Заходи забезпечення позову. Забезпечення позову до подання позовної 

заяви.  

Тема №12 Відкриття провадження у справі. Поняття. Передумови відкриття 

провадження у справі. Право на позов. Складові права на позов. Складові порядку відкриття 

провадження у справі. Відмова у відкритті провадження у справі. Повернення позовної заяви. 

Залишення заяви без руху. Процесуальні наслідки пред’явлення позову до суду. 

 Тема №13 Підготовка справи до судового розгляду. Мета стадії підготовки. Завдання 

підготовки до судового розгляду. Поняття стадії підготовки справи до судового розгляду. 
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Попереднє судове засідання. Призначення і порядок проведення попереднього судового 

засідання. Ухвала суду про закінчення підготовки справи до судового розгляду.  

Тема №14 Судовий розгляд. Поняття судового розгляду справи. Строки розгляду справи 

судом першої інстанції. Судові засідання. Головуючий в судовому засіданні. 

Частини(етапи)судового засідання, їх призначення та характеристика. Ускладнення у ході 

судового розгляду цивільних справ. Фіксування цивільного процесу.  

Тема №15 Судові рішення. Поняття рішень суду. Суть та види судових рішень. Судовий 

наказ. Судове рішення як підсумок діяльності суду першої інстанції з розгляду та вирішення 

справи по суті. Види судових рішень. Основні і додаткові рішення. Неповні рішення. Умовні 

рішення суду. Вимоги до рішень суду. Законна сила рішення суду. Усунення недоліків рішення 

суду судом який його ухвалив. Ухвали суду першої інстанції. Вимоги до ухвали суду. Види 

ухвал суду. Окремі ухвали суду.  

Тема №16 Заочний розгляд цивільної справи. Умови заочного розгляду справи. Поняття. 

Правила розгляду справи. Заочне рішення. Вимоги до заочного рішення суду. Заява про 

перегляд заочного рішення суду. Порядок надання та розгляду заяви про перегляд заочного 

рішення. Законна сила заочного рішення. 

 Тема №17 Наказне провадження. Поняття. Предмет розгляду. Особи в наказному 

провадженні. Заява про видачу судового наказу. Рішення суду. Види рішень суду. Порядок 

прийняття судового рішення. Судовий наказ. Вимоги до судового наказу. Порядок набрання 

законної сили судовим наказом.  

Тема №18 Окреме провадження. Поняття. Групи справ окремого провадження. Ознаки 

окремого провадження. Загальні правила розгляду справ окремого провадження. Правила 

судового провадження. Рішення та ухвали суду по справам окремого провадження.  

 

Модуль 4. Особливості перегляду судових рішень. Процесуальні питання, пов’язані 

з виконанням судових рішень.  

 

Тема №19 Апеляційне провадження. Поняття. Характерні риси. Завданняапеляційного 

провадження. Право на апеляційне оскарження. Порядок апеляційного оскарження рішення 

суду першої інстанції. Підготовка та порядок розгляду справи апеляційним судом. 

Повноваження суду апеляційної інстанції. Ухвали і рішення суду апеляційної інстанції.  

Тема №20 Касаційне провадження. Право касаційного оскарження. Суб’єкти 

касаційного оскарження. Об’єкти касаційного оскарження. Підстави порушення касаційного 

провадження. Касаційна скарга. Вимоги до змісту та форми касаційної скарги. Складові 
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частини(етапи) касаційного провадження. Повноваження суду касаційної інстанції. Зміст 

рішення, ухвали суду касаційної інстанції. 

 Тема №21 Провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами. Поняття та 

особливості провадження у зв’язку нововиявленими обставинами. Характерні риси 

нововиявлених обставин. Підстави для порушення провадження у зв’язку нововиявленими 

обставинами. Форма і зміст заяви про перегляд рішення суду у зв’язку нововиявленими 

обставинами.  

Тема №22 Процесуальні питання виконання судових рішень. Нормативні акти з цього 

питання. Виконання судових рішень як стадія цивільного процесу. Види виконання судових 

рішень. Судовий контроль за виконанням судових рішень. Поворот виконання 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд. с.р. л п лаб інд. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Змістовий модуль 1. Загальні положення цивільного процесуального права України 

Загальні положення 

цивільного 

процесуального права 

7 2    5       

Принципи цивільного 

процесуального права 
8 2    6       

Цивільні 

процесуальні 

відносини. 

8 2 1   5       

Державні стандарти 

навчальної 

дисципліни 

7 2    5       

Разом за модулем 1 30 8 1   21       

Змістовий модуль 2. Загальна характеристика суб’єктів цивільного процесуального права України 

Суд як суб'єкт 

цивільного процесу 
3 1    2       

Сторони у 

цивільному процесі. 

Інші учасники 

цивільного процесу. 

5 2 1   2       

Треті особи в 

цивільному процесі 
3 1    2       

Представництво в 

цивільному процесі 
4 1 1   2       

Строки в цивільному 

процесі 
4 1 1   2       

Судові витрати 3 1    2       

Докази та 

доказування 
4 2    2       

Юридична 

відповідальність у 

цивільному процесі. 

4 1    3       

Разом за модулем 2 30 10 3   17       

Модуль 3. Наказне провадження. Позовне провадження. Окреме провадження. 

Загальна 

характеристика 

наказного 

провадження 

3 1    2       

Відкриття 

провадження у справі 
4 1 1   2       

Підготовка справи до 

судового розгляду 
4 1    3       

Судовий розгляд. 4 1 1   2       

Судові рішення. 4 1    3       

Заочний розгляд 4 1 1   2       
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цивільної справи 

Наказне провадження 4 1 1   2       

Окреме провадження 3 1    2       

Разом за модулем 3 30 8 4   18       

Змістовний модуль 4 Особливості перегляду судових рішень. Процесуальні питання, пов’язані з виконанням 

судових рішень 

Апеляційне 

провадження 
8 1 1   6       

Касаційне 

провадження 
8 1 1   6       

Провадження в 

зв’язку з ново 

виявленими 

обставинами 

7 1    6       

Процесуальні 

питання виконання 

судових рішень. 

7 1    6       

Разом за модулем 4 30 4 2   24       

Усього годин 120 30 10   80       

 

4. Теми семінарських занять 

Модуль 1 

1 Цивільні процесуальні відносини. 

Модуль 2  

2 Сторони у цивільному процесі. Інші учасники цивільного процесу. 

3 Представництво в цивільному процесі. 

4 Строки в цивільному процесі.  

Модуль 3  

5 Відкриття провадження у справі. 

6 Судовий розгляд.  

7 Заочний розгляд цивільної справи  

8 Наказне провадження  

Модуль 4  

9 Апеляційне провадження. 

10 Касаційне провадження. 

 

5. Самостійна робота під керівництвом НПП 

 

1 Цивільне процесуальне право як наука і навчальна дисципліна.  

2 Предмет і система цивільного процесуального права.  

3 Джерела та методи цивільного процесуального права.  

4 Принципи цивільного процесуального права. 1 Цивільні процесуальні відносини.  
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5 Суд як суб’єкт цивільного процесу.  

6 Сторони у цивільному процесі. Інші учасники цивільного процесу.  

7 Треті особи в цивільному процесі.  

8 Представництво у цивільному процесі.  

9 Участь у цивільному процесі органів і осіб, яким законом надано право захищати права, 

свободи та інтереси інших осіб.  

10 Строки в цивільному процесі.  

11 Судові витрати.  

12 Судові виклики і повідомлення.  

13 Цивільна юрисдикція. Підсудність цивільних справ.  

14 Докази та доказування.  

15 Докази та доказування.  

16 Заходи процесуального примусу.  

17 Юридична відповідальність в цивільному процесі.  

18 Наказне провадження.  

19 Загальна характеристика позовного провадження.  

20 Відкриття провадження у справі.  

21 Провадження у справі до судового розгляду.  

22 Судовий розгляд.  

23 Ускладнення у ході розгляду та вирішення цивільних справ.  

24 Судові рішення.  

25 Ухвали суду першої інстанції. Окремі ухвали суду.  

26 Заочний розгляд справи.  

27 Окреме провадження.  

28 Апеляційне провадження.  

29 Касаційне провадження.  

30 Перегляд судових рішень Верховним Судом України.  

31 Провадження у зв'язку з нововиявленими обставинами.  

32 Процесуальні питання виконання судових рішень.  

33 Визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні. 

 

 

6. Індивідуальні завдання Розв’язання задач 

 

7. Методи навчання 

 

При підготовці студентів використовуються такі методи навчання: організації і 

здійснення навчально-пізнавальної діяльності; стимулювання і мотивації навчальної діяльності; 

контролю і самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальною діяльністю. 

 

 

8. Форми контролю  

 

Поточний контроль, модульний контроль, семестровий контроль у формі – іспиту. 
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9. Методичне забезпечення 

1. Гаєвець М.В. Навчально-методичні вимоги та рекомендації щодо вивчення навчальної 

дисципліни «Цивільний процес»: Навч. метод. посібник для студентів юридичного факультету 

ОКР «Бакалавр» / Укл. М.В. Гаєвець – К.: Друк: «Виробничий відділ Національного 

університету біоресурсів та природокористування України», – 2015. – с. 400. 11.  

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

90–100 A відмінно  

 

зараховано 
82–89 B  

добре 74–81 C 

64–73 D задовільно 

60–63 E 

35–59 FX незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0–34 F незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
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Контрольна робота 

ВАРІАНТ 1 

1. Будилін подав позов в суд до Корбукова про відшкодування шкоди, завданої здоров'ю, за що 

останній був засуджений до позбавлення волі. Місцевий суд позов задовольнив. Пізніше 

Пленум Верховного Суду України вирок місцевого суду і всі наступні судові постанови 

відносно Карбукова скасував, визнавши, що його дії були вчинені в умовах необхідної оборони 

без перевищення її меж. У зв'язку з чим за заявою Карбукова місцевий суд скасував своє 

рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами. повторно розглянув справу по суті і 

постановив рішення про відмову Будиліну в позові. При цьому суд стягнув з нього на користь 

Карбукова порядком повороту всю суму, внесену на користь скасованого судового рішення. 

Питання : 

Визначте правильність допуску повороту рішення суду по цій справі 

2. Смолярчук подала до суду позовну заяву, в якій просила визнати її шлюб з Смолярчуком 

недійсним, оскільки їй стало відомо з випадково залишеного ним листа, що він до одруження з 

нею перебував у зареєстрованому шлюбі з Кустовою. 

Питання : 

Які процесуальні дії необхідно провести судді в порядку підготовки справи до розгляду? 

3. Комашкiна, працюючи зав.складом на промисловiй базi, завдала збиткiв недостачею. 

Проти неї була порушена кримiнальна справа, але згодом закрита. 

База пред’явила позов про стягнення з Комашкiної збиткiв, завданих недостачею. 

Одночасно представником базибула подана заява про забезпечення позовних вимог. 

Вiдповiдачка мала грошовий внесок на рахунку в банку. 

Питання : 

Який спосiб (вид) забезпечення позову повинен бути визначний у заявi? 

Дайте визначення поняттю „забезпечення позову” 

Який порядок вжиття заходів забезпечення позову? 

4. Берекчан відмовився повернути автомобіль «Волга» Жиліну, який той йому надав за 

дорученням в користування на три роки, в зв'язку з чим він звернувся до нього з позовом. 

Берекчан пояснив в суді, що «Волгу» він купив в присутності свідків за 10000 грн. у Жиліна і 

просив визнати дійсним договір купівлі-продажу. Місцевий суд, враховуючи свідчення 

Гордієнка і Чайчухова, визнав дійсним вкладення такого договору за 10000 грн. і одержання 

цієї суми Жиліним. 

Питання : 
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Визначіть дотримання судом правил допустимості доказів. 

5. По справі за позовом Деревянця Л. до Деревянця В. про визнання права особистої власності 

на частину житлового будинку і розділ земельної ділянки судом було залучено Бюро технічної 

інвентаризації для дачі висновку про можливий поділ будинку і порядок користування 

земельною ділянкою. Участь в процесі приймав і прокурор, який висловив свою думку по 

справі і наполягав покласти її в основу рішення. 

Питання : 

Чи є відмінність між висновком Бюро технічної інвентаризації і думкою прокурора? 

Яке правове значення має висловлена думка прокурора для суду? 

ВАРІАНТ 2 

1. Прохоров пред'явив в суд позов до магазину фірми «Ласощі» про відшкодування шкоди, 

нанесеної здоров'ю. Місцевий суд задовольнив позов і це рішення суду було виконано. За 

апеляційною скаргою, строк подачі якої був поновлений, судова палата в цивільних справах 

апеляційного суду скасувала рішення місцевого суду, позов залишила без розгляду, оскільки 

вимоги позивача не були предметом розгляду позасудовим порядком. Після цього позивач 

звернувся до суду з заявою про поворот виконання, який був допущений. З Прохорова на 

користь магазину були повернені суми проведеного стягнення. 

Питання : 

Визначте правильність допуску повороту виконання по ній справі. 

2. Олійник М. К. звернулася до суду з заявою про визнання її чоловіка Олійника К. Г. 

померлим. В підтвердження зазначеного Олійник посилалася на те, що її чоловік п'ять років 

тому виїхав в район Донбасу на будівництво, і з того часу, про нього нічого не відомо. 

Питання : 

Які процесуальні дії необхідно провести судді по підготовці справи до розгляду? 

3. - Палкiна пред’явила позов до суду про визнання недiйсним договору дарування, за яким 

вона подарувала будинок своїй племiнниці Самохиній. 

- В судовому засiданнi позивачка змiнила позов та заявила вимогу про визнання договору 

дарування удаваним i просила застосувати до даних правовiдносин правила, якi застосовуютьса 

до договору купiвлi-продажу за умови довiчного утримання. 

Питання : 

Що є предметом позову в даному випадку? 

Якi зміни в позовi насправді здiйснила позивачка? 

Який позивачка мала сплатити судовий збір? 

4. При проведенні інвентаризації в інженера Землянікіна була виявлена нестача дошок 4,5 м3. 
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В своєму поясненні Землянікін зазначив, що 22 травня він одержав накладну № 3718 на 15 куб. 

метрів дошок. З завідуючим складом Костяницею вони домовились, що він розписується за 

одержання всіх 15 м3, але буде брати по 1,5—2 м3, про що щоразу на третьому екземплярі 

завідуючий буде робити відповідну помітку про кубатуру і кількість дошок, тому в дійсності 

він одержав тільки 10,5 м3. 

Костяниця пояснив, що виписані по накладній № 3718 дошки Землянікін одержав повністю, що 

з кількістю відпущених 289 дошок, відмічених на 3 екз. накладної, що є в Землянікіна П.,К., він 

згодний, а з кубатурою — ні. При перевірці дошок на складі в Костяниці ні нестачі, ні лишку не 

було виявлено. 

Комісія, яка перевіряла кубатуру 289 дошок, встановила, що вони складають тільки 10,5 м3. 

При перевірці завозу дошок було встановлено, що виписані 15 м3 були з числа завезених 50 м3 

з архангельського ліспромгоспу, які з товарної станції одержав Голота. При цьому в залізничній 

накладній склад товарної станції зробив помітку, що ліс був вивезений 16 автомашинами, а 

згідно дорожніх листів — тільки 15. Але завідуючий складом Костяниця подав до бухгалтерії 

прибутковий акт на всі 50 м3. 

Підприємство «Маяк» заявило позов до Землянікіна, Костяниці та Голоти (з усіма ними був 

укладений договір на повну матеріальну відповідальнсіть) про стягнення вартості нестачі 4.5 м3 

дошок. 

В судовому засіданні Костяниця пояснив, що 4,5 м3 дошок могли бути розібрані працівниками 

підприємства — на поточну роботу, оскільки відповідного складу для будівельного матеріалу 

немає, дошки знаходяться в дворі, прямо на відкритому майданчику і ніким не охороняються. 

Питання : 

Визначте предмет доказування, хто і які факти мусить довести і за допомогою яких засобів 

доказування? 

Чи може бути покладено в даному випадку в основу рішення визнання Костяницею нестачі 4,5 

м3 дошок? Який це вид визнання? 

5. Прокурор району пред'явив в суд позов в інтересах КСП про відшкодування з головного 

агронома КСП Макухи, головного зоотехніка Симорода, головного бухгалтера Квача збитку, 

завданого в результаті порушення правил зберігання моркви, буряків. В судовому засіданні 

представник КСП, враховуючи об'єктивні обставини, — непередбачені суворі зимові умови та 

природні втрати — погодився з відповідачами на зменшення суми стягнення на половину, про 

що і була подана до суду на затвердження мирова угода. Прокурор вимагав розгляду справи і 

задовольнити позов в повному обсязі. 

Питання : 

Як належить поступити суду? 

ВАРІАНТ 3 

1. Взуттєва фабрика подала позов до Садчикової про виселення з двокімнатної квартири в 

будинку фабрики, яка була переуступлена відповідачці Петкіною. Враховуючи, що Садчикова 

перебувала з фабрикою в трудових відносинах та проживала в цьому ж будинку, суд 

задовольнив позов фабрики з наданням їй кімнати в другій квартирі цього ж будинку. Зі 
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вступом рішення в законну силу директор фабрики подав до суду заяву про закриття 

виконавчого провадження. Суддя задовольнив це клопотання. 

Питання : 

Чи законна ухвала судді про закриття виконавчого провадження по справі? 

2. Грімберг звернулася з позовом в суд до свого колишнього чоловіка Грімберга про визнання 

за нею права на половину збереження, що знаходиться в ощадному банку на особистому 

рахунку відповідача. Свою вимогу позивачка мотивувала тим, що кошти, які зберігаються в 

ощадному банку, — це майно спільно нажите ними під час шлюбу. 

Питання : 

Які процесуальні дії необхідно провести судді по підготовці справи до розгляду? 

3. Самойлова пред’явила позов про стягнення алiментiв з Самойлова на утримання дитини, що 

народилась вiд їх шлюбу, оскiльки вiдповiдач не надає матерiальної допомоги на утримання 

дитини 

Вiдповiдач, оспорюючи батькiвство, вирiшив подати зустрiчний позов про визнання недiйсним 

та скасування актового запису про його батькiвство. 

Для цього вiн звернувся до адвоката, який порекомендував йому подати позов пiсля того, як 

буде розглянуто питання про стягнення алiментiв. 

Питання : 

Чи правильна консультація адвоката? 

Якi правила пред’явлення зустрiчного позову? 

Хто і коли має право пред’явити зустрічний позов? 

4. Виноробне підприємство «Наддніпрянський» заявило позов в суд про стягнення з 

колишнього завідуючого складом готової продукції Постолакі вартості нестачі 9 тонн вина. 

Заява митом не була сплачена, оскільки, як зазначив позивач, «проти відповідача порушувалась 

кримінальна справа, яка потім була закрита за недоцільністю». В судовому засіданні відповідач 

просив призначити експертизу для встановлення природної втрати в процесі зберігання й 

розливу вина за 10 років, оскільки такі розрахунки ніколи ніхто не проводив, інвентаризація 

проходила формально, про що стверджують свідки Петровська та інші. Беручи до уваги, що 

вино не належить до швидковипаровуючих речовин, суддя відмовив відповідачу в клопотанні. 

Справа була розгляута і позов комбінату був задоволений. 

Питання : 

Чи правильна відмова суду в призначенні експертизи? 

Які докази мусять подати сторони по цій справі? 

5. Робітник заводу «Електрон» Гандзюк одержав в спадщину житловий будинок, але оскільки 

будинок знаходився на землі КСП, голова правління КСП відмовив дати дозвіл на його 

продажу сторонній особі і запропонував продати жителю села Гнідому, як виявилось, його 
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родичу. Більше того, була вилучена вся присадибна ділянка, в тому числі земля, на якій був 

споруджений будинок і господарські будівлі. В зв'язку з цим Гандзюк вимушений був продати 

будинок Гнідому. 

Директор заводу (якому на прийомі про все це розповів Гандзюк), звернувся до юрисконсульта 

за порадою; як можна допомогти робітнику Гандзюку. 

Питання : 

Яке роз'яснення повинен дати юрисконсульт? 

ВАРІАНТ 4 

1. Місцевий суд стягнув солідарне з Смирнової, Миронової, Кареліної на користь заводу 

відшкодування збитків, нанесених крадіжкою державного майна. Смирнова, посилаючись на те, 

що з її пенсії вже вираховано значну суму, звернулася до місцевого суду з заявою про 

розстрочку виконання і зниження розміру стягнень з пенсії по старості до 25%. 

Питання : 

Який процесуальний порядок надання розстрочки виконання і зниження розміру утримань з 

зарплати та пенсії. 

2. Чернухіна звернулася з позовом в суд до Бойка А. П. і його дружини про виселення з 

будинку, посилаючись на те, що право власності на будинок у неї виникло за договором 

дарування, але вона не має можливості в ньому поселитися, оскільки там проживають 

відповідачі, які поселилися після смерті її брата. Бойко А. П. пред'явив до Чернухіної 

зустрічний позов про визнання договору дарування недійсним і передачу будинку йому, а 

також про стягнення з позивачки 1200 грн., мотивуючи тим, що згідно заповіту власником 

будинку є він. Чернухіна після смерті його батька заволоділа належним йому майном на суму 

1200 грн. і відмовилася його повернути. 

Суд, розглянувши справу у відсутності відповідачів Бойко (із справи вбачається, що їм вручена 

повістка про день, час і місце слухання справи), визнав Чернухіну власником 3/4 долі спірного 

будинку, але, враховуючи потребу сім'ї Бойка в житлі, залишив будинок за останніми, 

стягнувши з них на користь Чернухіної 1700 грн. — вартості її частини будинку. 

Питання : 

Визначте, чи дотримувався суд процесуального порядку розгляду справи? 

3. Птiчкiн пред’явив позов до суду про стягнення з Імранта 5000 грн., мотивуючи позовнi 

вимоги тим, що вiн домовився з вiдповiдачем про кулiвлю-продаж садової дiлянки з будинком, 

та в рахунок майбутньої угоди дав Iмранту завдаток 15000 грн. 

Домовленiсть про укладену угоду письмово вони не оформили, а згодом Імрант повернув 

Птiчкiну 10000 грн. 

Оскiльки iншi 5000 грн. Імрант повернути Птiчкiну вiдмовився, останнiй i звернувся до суду. 

Вiдповiдач позов не визнав та пiд час попереднього судового засiдання пояснив, що позивач 

тривалий час користувався будинком i присадибною земельною дiлянкою, пошкодив його 

майно, за користування земельною дiлянкою отримував врожай. 
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Питання : 

Який спосiб захисту використовус відповiдач? 

Яку форму він має? 

Визначте суму судового збору сплачену позивачем? 

4. В позовній заяві Філімонов просив суд зобов’язати Пікуліну повернути належні йому речі: 

шубу котикову вартістю 800 грн., туфлі коричневі вартістю 100 грн., костюм сірий — 380 грн., 

плаття шерстяні — 2 на суму 280 грн., золотий годинник «Чайка» на суму 600 грн., які він 

залишив у відповідачки на зберігання. 

В поясненні до суду Пікуліна зазначила, що згадані речі дійсно купив Філімонов, але подарував 

їй, коли вони дружили, про що можуть посвідчити Полушкіна та Короїд. Відносно костюма, то 

Філімонов подарував тільки відріз, вартість же всього останнього та пошиття були оплачені 

самою Пікуліною. Годинник був подарований в день весілля, але шлюб в органах РАГСу не був 

зареєстрований. Про це знають численні знайомі і згадані вище свідки. Справа була призначена 

до слухання. В суд були викликані свідки, які ствердили пояснення Пікуліної. 

Питання : 

Чи може суд на підставі показів свідків обгрунтувати відмову в задоволенні позову? 

Яке рішення по справі мусить винести суд? Визначте належність доказів до цієї справи. 

5. Адвокат Бороненко представляв інтереси позивача в цивільному процесі по справі про 

стягнення з шахти № 8 шкоди, заподіяної пошкодженням здоров'я на виробництві. 

При розгляді справи було встановлено, що нещасний випадок стався внаслідок того, що на 

шахті систематично порушувались правила безпеки — не розроблено технології 

транспортування вугілля і видачу його головним стовбуром шахти. В зв'язку з цим представник 

позивача виклав перед судом міркування про необхідність вжити заходів до усунення 

виявлених недоліків в роботі шахти, на що одержав зауваження від судді, що втручання в судо-

ву діяльність порушує принципи незалежності суддів, які знають як необхідно вирішувати такі 

справи. 

Питання : 

Яка ваша думка з цього приводу? 

ВАРІАНТ 5 

1. Якубенко на користь Багрянової виплачував аліменти на утримання сина. В зв'язку з тим, що 

державний судовий виконавець стягував з Якубенка заборгованість по аліментах, останній 

звернувся до місцевого суду із заявою, в якій зазначив, що заборгованість по аліментах 

повністю ним погашена, син досяг повноліття і тому стягнення з його зарплати провадиться 

безпідставно. Рішенням місцевого суду Якубенко був звільнений від сплати заборгованості по 

аліментах. 

Питання : 

Яка правова природа заяви Якубенка та чи правильно вона і була розглянута? 



 22 

2. Комбінат подав .позов в суд про стягнення з комірника Монастирського суми нестачі 

інструменту. 

В судовому засіданні Монастирський і його представник вимагали закриття справи 

провадженням, в зв'язку з пропуском 3-річного строку позовної давності. 

Питання : 

Яку відповідь належить дати суду? 

3. Деревцова звернулась до суду з позовом до Деревцова про стягнення алiментiв на утрималня 

їх сина. 

Вiдповiдач пред’явив зустрiчний позов про визначення мiсця проживания дитини, вважаючи, 

що сину буде зручнiше проживати з ним, а не з матiр’ю, тому алiменти повинна сплачувати 

вона на користь Деревцова. 

Суд вiдмовив у прийняттi зустрiчного позову, мотивуючи вiдмову тим, що пред’явлена 

вiдповiдачем зустрiчна вимога не пiдвiдомча суду, а повинна розглядатись органами опiки i 

пiклування. 

Питання : 

Чи правомiрна відмова суду? 

Відповiдь обгрунтуйте з посиланням на норми Сiмейного кодексу України. 

Якi пiдстави прийняття зустрiчного позову до сумiсного розгляду з первiсним? 

4. За порушення трудової дисципліни Передерій, в погодженні з комітетом профспілки фабрики 

був звільнений з роботи. Оскільки він вважав своє звільнення незаконним, то звернувся з 

позовом в суд про поновлення на роботі і виплату зарплати за час вимушеного прогулу, 

заявивши клопотання перед судом допитати свідків Дем’яна, Сніжко та директора фабрики 

Довбиню. 

Суддя Котовського району, куди Передерій направив по пошті позовну заяву, відмовив її 

прийняти до свого провадження з посиланням на те, що вона мусить бути подана в місцевий 

суд за місцем розташування того цеху фабрики «Україна», де працював до звільнення позивач, 

та оплачена державним митом. Виправивши хиби позивної заяви, Передерій направив її в той 

місцевий суд, куди порадив суддя Котовського району. 

При розгляді справи Дем'яненко відмовився давати свідчення, посилаючись на те, що факти, 

про які необхідно дати свідчення на вимогу суду, є державною та службовою таємницею, за що 

був оштрафований суддею. Свідок Довбиня М. В. на засідання не прийшов, але суд мав 

відомості про те, що повістка йому вручена. Справа була розглянута, і Передерій Г. Д. був 

поновлений на роботі з виплатою зарплати за вимушений прогул за рахунок директора заводу. 

Питання : 

Визначіть предмет доказування та правильність дій суду. 

5. Квартирний відділ видав на одну і ту ж квартиру два ордери Сидоренку і Коломійченку, який 

перший зайняв квартиру. Сидоренко звернувся до суду з позовом про визнання за ним права на 
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житлоплощу і виселення Коломійченка, оскільки ордер йому видано на 4 дні раніше. Суд взяв 

до уваги, що сторони перебували на черзі і, за поясненням представника заводу, обидва 

підлягають забезпеченню житлом, відмовив Сидоренку в позові. Пізніше було встановлено, то 

Коломійченку належить будинок на праві особистої власності в приміському районі міста, 

сполученому електричкою, в зв'язку з чим районна Рада скасувала своє рішення про видачу 

Коломійченку ордера на житлоплощу в будинку заводу. 

Питання : 

Чи має право Сидоренко з цих підстав заявити позов про виселення Коломійченка М. М., коли 

йому стало про це відомо через 4 місяці? 

ВАРІАНТ 6 

1. Рішенням суду за Кучмою було визнано право па житлоплощу на одну кімнату кв. 78 в 

будинку № 17 по вул. Лісній в м. Києві. ЖЕК № 12, куди входить будинок, відмовив на заяву 

Кучми відкрити йому особистий рахунок, в зв'язку з чим він звернувся з вимогою до 

державного судового виконавця за місцем знаходження ЖЕК про примусову реалізацію 

судового рішення. 

Питання : 

Як належить поступити державному судовому виконавцеві, який одержить таку заяву? 

2. Перепелиця С. І. в літній сезон ц. р. працював пастухом агропідприємства та худоби окремих 

громадян. Оскільки обумовлену угодою суму 180 грн. агропідприємство відмовилося платити, 

то Перепелиця заявив позов в суд. В підтвердження своїх вимог він посилався на вкладений з 

відповідачем трудовий договір, але до справи його не подав. Голова агропідприємства ствердив 

наявність такого договору і визнав позов повністю, але докази і повноваження на визнання 

позову суду не подав. Розглянувши справу, місцевий суд позов Перепелиці задовольнив 

повністю. 

Питання : 

Які порушення процесуального права допустив місцевий суд при розгляді цього позову? 

3. Пiсля смертi батька Токаренко звернувся до суду з позовом до свого рiдного брата 

Симиренка про визнання заповiту, який склав їх батько за життя, недiйсним та просив суд 

визнати його право на частку у спадщинi, обгрунтовуючи свої позовнi вимоги тим, що 

померлий батько у момент пiдписання заповiту був тяжко хворий i не мiг розумiти значення 

своiх дiй. 

При пред’явленнi позову Токаренко не сплатив державне мито. 

Питання : 

Визначте елементи даного позову. 

Наслідки несплати позивачем державного мита? 

4. Молодід М.. К. та її мати Молоділ М. Д. звернулися в суд з позовом до Бульбатенка про 

розділ житлоплощі в квартирі, яка складається з кімнат 14, 16 та 24 кв. м. з закріпленням за 

ними кімнати в 24 кв. м. Позивачі зазначали, що разом з ними проживають Глимнязь, з яким 
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Молодід перебуває у фактичних шлюбних відносинах, та двоє їх малолітніх дітей. В 

підтвердження сроїх позовних вимог вони просили суд викликати та допитати свідків Лоденка і 

Валовенка. До суду з позовом звернулася також Бульбатенко про виселення Молодід з сім'єю, 

як тимчасових жильців. Крім того, дочка та зять Бульбатенка — Лиходієви також звернулися з 

позовом про вселення їх в кімнату, яку займає Молодід М. К. мотивуючи, що до її приїзду вони 

проживали в цй кімнаті і Молодід М. К. незаконно позбавила їх можливості користуватись цією 

кімнатою. Одночасно вони повідомляли суд, що свідки по справі Лоденко та Валовенко є 

двоюрідні брати Молодід М. К. і заінтересовані у вирішенні справи на її користь. Оскільки у 

винятку її виселення вони мусять надати в своєму будинку кімнату сім'ї Молодід. 

Питання : 

Визначте учасників процесу по справі. Як мусить реагувати суд на заяву Лиходієвих? 

Які докази належить подати сторонам по цій справі? 

5. КСП звернувся 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 в приятельських 

відносинах з Кузьмуком, Посмітний вступив з ним у злочинну змову і за отриманий хабар 

відмовився в більшій частині від позову, за яку начебто відповідач відзвітувався в 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 заявив вимогу про стягнення з Кузьмука не отриманих сум збитку, яка і була задоволена 

судом. 

Питання : 

Чи правильно булла вирішена справа? 
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Екзаменаційні питання навчальної дисципліни «Цивільний процес» 

     1.Сутність наказного провадження. Вимоги за якими може бути видано судовий наказ. 

2. Особливість, форма і зміст заяви про видачу судового наказу. 

3. Порядок розгляду заяв про видачу судового наказу. Судовий збір за подання заяви про 

видачу судового наказу. 

4. Набрання судовим наказом законної сили та його скасування. 

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

6. Поняття, види підсудності та загальні правила про підсудність. 

7. Підсудність справ: за вибором позивача; загальна підсудність; альтернативна 

підсудність; договірна підсудність; виключна підсудність. 

8. Правові наслідки порушення правил про підсудність. 

9. Підсудність кількох вимог пов’язаних між собою. Родова підсудність. 

10. Наслідки порушення правил про підсудність. Передача справи з одного суду до іншого. 

11. Територіальна підсудність та її види. 

12. Поняття позову і суть позовного провадження. Право на позов. Чи можна оскаржити 

відмову в прийнятті позовної заяви ? 

13. Елементи, види позовів. 

14. Позовна заява, її зміст і форми. Прийняття заяв у цивільних справах. 

15. Процесуальні засоби, що забезпечують захист інтересів відповідача. Чи можна 

оскаржити ухвалу суду про забезпечення позову ? 

16. Зустрічний позов. Порядок розгляду та оскарження. 

17. Зміни в позовному спорі. Чи можна їх оскаржити? 

18. Об’єднання та роз’єднання позовів. 

19. Наслідки подання позовної заяви, що не відповідає вимогам закону. 

20. Забезпечення позову. Порядок здійснення, зміни, виконання та оскарження. 

21. Мета, завдання, зміст і значення провадження у справі до судового розгляду. 

22. Відкриття провадження у справі. 

23. Дії судді та учасників процесу по підготовці справи до судового розгляду. 

24. Попереднє судове засідання. 

25. Поняття судових доказів і класифікація судових доказів. 

26. Забезпечення доказів та Витребування доказів. Спільні риси та відмінності. 

27. Забезпечення доказів та забезпечення позову. Спільні риси та відмінності. 

28. Процес доказування. Предмет доказування. Засоби доказування. 

29. Судові доручення зі збирання доказів. 

30. Права та обов’язки сторін у зв’язку із забезпеченням позову. Чи можливе примирення 

сторін на стадії підготовки справи до розгляду ? 

31. Строки підготовки справи та призначення справи до розгляду. 

32. Порядок заміни виду забезпечення позову. 

33. Значення судового розгляду, судове засідання – процесуальна форма розгляду і 

вирішення справи. 

34. Наслідки неявки в судове засідання суб’єкта, який бере участь у справі. 

35. Судові виклики і повідомлення. 

36. Відкладення розгляду справи або оголошення перерви в її розгляді. 

37. Зупинення провадження у справі. 

38. Закриття провадження у справі. 

39. Залишення заяви без розгляду. 

40. Стадії судового розгляду цивільних справ. Їх значення та характеристика. 

41. Підготовча стадія судового засідання. 

42. Розгляд справи по суті в судовому засіданні. 

43. Судові дебати в судовому засіданні 

44. Постановлення та проголошення рішення в судовому засіданні. 
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45. Протокол судового засідання. 

46. Заочний розгляд справи. 

47. Поняття і види судових рішень. 

48. Ухвали суду першої інстанції. 

49. Суть судового рішення і вимоги, які має задовольнити судове рішення. 

50. Негайне виконання, визначення порядку виконання, надання відстрочки і розстрочки 

виконання. 

51. Виправлення недоліків рішення судом, що його постановив. 

52. Законна сила судового рішення. 

53. Апеляційне оскарження і перевірка ухвал суду першої інстанції. 

54. Право апеляційного оскарження рішень, ухвал суду першої інстанції та процесуальний 

порядок його реалізації . 

55. Підготовка і розгляд справи судом апеляційної інстанції. Порядок. Строки. 

56. Повноваження суду апеляційної інстанції. Підстави. 

57. Рішення і ухвали суду апеляційної інстанції. Законна сила рішення. 

58. Суть і значення касаційного оскарження і перевірки рішень і ухвал суду першої та 

апеляційної інстанції. 

59. Право касаційного оскарження рішень і ухвал суду та процесуальний порядок та строки 

його реалізації. 

60. Порядок подачі касаційної скарги. Доповнення, зміна касаційної скарги або відмова від 

неї. 

61. Розгляд касаційних скарг колегією суддів. Порядок. Строки. 

62. Повноваження суду касаційної інстанції. Підстави. 

63. Підстави для скасування судових рішень касаційною інстанцією. 

64. Характеристика справ окремого провадження. 

65. Особи, які беруть участь у справах окремого провадження, процесуальний порядок 

розгляду справ окремого провадження. 

66. Справа окремого провадження про визнання громадянина обмежно дієздатним чи 

недієздатним та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи. 

67. Справа окремого провадження надання неповнолітній особі повної цивільної 

дієздатності. 

68. Справа окремого провадження про визнання громадянина безвісно відсутнім чи про 

оголошення громадянина померлим. 

69. Справа окремого провадження про усиновлення дітей. 

70. Справа окремого провадження про встановлення фактів, що мають юридичне значення. 

71. Справа окремого провадження про відновлення прав на втрачені цінні папери на 

пред'явника та векселі. 

72. Справа окремого провадження про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну 

власність. 

73. Справа окремого провадження про визнання спадщини від умерлою. 

74. Справа окремого провадження про надання особі психіатричної допомоги в 

примусовому порядку. 

75. Справа окремого провадження про обов’язкову госпіталізацію до протитуберкульозного 

закладу. 

76. Справа окремого провадження про розкриття банком інформації, яка містить банківську 

таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб. 

77. Особливості розгляду у порядку окремого провадження справ про надання права на 

шлюб. 

78. Особливості розгляду у порядку окремого провадження справ про розірвання шлюбу за 

заявою подружжя, яке має дітей. 

79. Особливості розгляду у порядку окремого провадження справ про поновлення шлюбу 

після його розірвання. 
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80. Особливості розгляду у порядку окремого провадження справ про встановлення режиму 

окремого проживання за заявою подружжя. 

81. Особливості та порядок розгляду справ про оскарження нотаріальних дій або відмова в 

їх вчиненні. 

82. Поняття і значення перегляду рішень, ухвал, наказів суду, що набрали законної сили у 

зв’язку з винятковими та нововиявленими обставинами. 

83. Підстави перегляду рішень, ухвал, наказів суду у зв’язку з винятковими та 

нововиявленими обставинами. 

84. Суди, що переглядають рішення і ухвали. Їх повноваження. 

85. Який порядок і де можна оскаржити ухвалу чи рішення суду про перегляд у зв’язку з 

нововиявленими обставинами? Форма і зміст заяви, її розгляд. 

86. Відмінність перегляду судових рішень у зв’язку з винятковими обставинами від 

касаційного. Підстави, строки та порядок перегляду судових рішень. 

87. Відмінність перегляду судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами від 

апеляційного. Підстави, строки та порядок перегляду судових рішень. 

88. Негайне виконання судових рішень. Заходи примусового виконання 

89. Рішення, що підлягають виконанню державною виконавчою службою. Випадки 

повернення документів стягувачеві 

90. Органи виконання, їх визначення та склад, повноваження. Які виконавчі документи вони 

виконують. 

91. Виконавче провадження, його суть та особливість. Ускладнення цивільного процесу в 

стадії виконавчого провадження 

92. Процесуальний порядок виконання судового рішення. Черговість задоволення вимог 

стягувачів 

93. Конфіскація майна – визначення та особливості, характеристика загальної та спеціальної 

конфіскації 

94. Витрати, пов'язані з виконанням рішення. Сторони у стадії судового виконання та їх 

права 

95. Виконавчі документи та їх зміст. Строки, місце, час та довровільність виконання 

96. Цивільні процесуальні правовідносини у стадії виконавчого провадження та їх субєкти 

97. Цивільні процесуальні права іноземних громадян, іноземних підприємств і організацій. 

Провадження у справах за участю іноземних осіб. 

98. Визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні: що підлягають примусовому 

виконанню та що не підлягають примусовому виконанню. 

99. Контроль за виконанням судових рішень. Суб’єкти контролю та їх повноваження. 

Порядок контролю. 
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