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Назва спецкурсу Перегляд судових рішень у цивільному та господарському 

судочинствах 

Адреса викладання 

курсу 

м. Львів, вул. Січових Стрільців, 14 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Юридичний факультет, кафедра цивільного права та 

процесу 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

Галузь знань 08 «Право», спеціальність 081 «Право» 

Викладачі курсу Сеник Світлана Василівна, кандидат юридичних наук, 

доцент, доцент кафедри цивільного права та процесу 

Контактна 

інформація 

викладачів 

Сеник Світлана Василівна: 

http://law.lnu.edu.ua/employee/senyk-svitlana-vasylivna 

Консультації по 

курсу 

відбуваються 

Консультації проводяться в день проведення практичних 

занять (години визначаються за попередньою домовленістю 

зі студентами). Адреса: юридичний факультет, м. Львів, вул. 

Січових Стрільців, 14. 

Сторінка курсу  

Інформація про 

курс 

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам 

необхідні знання, обов’язкові для того, щоб складати 

необхідні процесуальні документи; правильно тлумачити 

цивільне та господарське процесуальне законодавство; 

вирішувати різноманітні казуси, використовуючи набуті 

ними знання з курсу навчальної дисципліни, аргументовано 

викладати свою правову позицію, письмово оформляти 

різноманітні процесуальні документи, що застосовуються 

при перегляді судових рішень у цивільному та 

господарському судочинствах. 

Тому у курсі представлено як огляд концепцій щодо 

загально-теоретичних питань способів захисту суб’єктивних 

прав та охоронюваних інтересів в цивільному та 

господарському судочинствах, а також спеціальних засад 

правового регулювання розгляду та вирішення справ у 

цивільному та господарському судочинстві, так і процесів та 

інструментів, які потрібні для ознайомлення з необхідними 

джерелами та принципами права, ґрунтовного засвоєння 

нормативної бази, а також набуття практичних навиків щодо 

правильного тлумачення та застосування законодавства.  

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Перегляд судових рішень у цивільному та 

господарському судочинствах» є завершальною вибірковою 

дисципліною зі спеціальності «081 Право», галузь знань «08 

Право» для освітньо-професійної програми «Право» - «Магістр», 

яка викладається у 1 семестрі в обсязі 4 кредитів (за 



Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою вивчення вибіркової дисципліни «Перегляд судових 

рішень у цивільному та господарському судочинствах» є 

ознайомлення студентів із завданнями щодо освоєння 

загальних та спеціальних засад правового регулювання 

розгляду та вирішення справ у цивільному та 

господарському судочинствах з метою поглиблення 

студентами знань щодо питань форм та способів захисту 

суб’єктивних прав та охоронюваних інтересів 

заінтересованих суб’єктів, ознайомлення з необхідними 

джерелами та принципами права, сприяння ґрунтовному 

засвоєнню нормативної бази, а також набуттю практичних 

навиків щодо правильного тлумачення та застосування 

законодавства. Крім цього курс охоплює аналіз матеріалів 

як опублікованої, так і неопублікованої судової практики. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

 Основна література: 

1. Науково-практичний коментар Господарського 

процесуального кодексу України // За ред. Короєда С.О. – 

Вид-во «Центр навчальної літератури», 2019. – 400 с.  

2. Цивільне процесуальне право України. Підручник / 

Коссак В. М., Лемик Р. Я., Навроцька Ю. В., Сеник С. В / 

За заг.ред. Коссака В.М. - Видавництво: Право, 2020. – 752 

с. 

3. Цивільне процесуальне право України (Загальна та 

Особлива частини): підруч. / О.В. Гетманцев, Л.А. 

Кондрат’єва, Л.А. Остафійчук, А.Л. Паскар, І.Ю. Татулич; 

за ред.. О.В. Гетманцева. Чернівці: Чернівец.нац.ун-т ім.Ю 

.Федьковича, 2022, 408с., 240с. 

4. Ясинок М.М. Господарський процесуальний кодекс 

України. Науково-практичний коментар. – Алерта, 2018. – 

500 с. 

5. Науково-практичний коментар Господарського 

процесуального кодексу України. За загальною редакцією 

доктора юридичних наук Короєда Сергія Олександровича. 

2020. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://duan.edu.ua/images/staff/departments/law/Files/GPK.pdf 

Додаткова література: 
1. Господарський процесуальний кодекс України, 6 листопада 

1991р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - №6. – с. 56. 

2. Господарський кодекс України, 16 січня 2003р. // 

Відомості Верховної Ради України. – 2003. - №21-22. – с. 

144. 

3. Кодекс адміністративного судочинства України, 6 

липня 2005р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. - 

№35-36. – с. 446. 

4. Цивільний кодекс України, 16 січня 2003р. // Відомості 

Верховної Ради України. – 2003. – №№ 40-44. – ст.356. 

5. Закон України „Про судоустрій і статус суддів” 2 

https://jurlit.com.ua/pravo


червня 2016р. // Відомості Верховної Ради. – 2016. – № 31. – 

ст.545. 

6. Закон України „Про міжнародне приватне право”, 23 

черв 2005р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. - 

№32. – с. 422. 

7. Господарський процес: підручник. Вид. 2, перероб. і 

доп. – К.: НУБіП. України, 2018. – 342 с. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: fpmv.kubg.edu.ua. 

8. Проблемні питання застосування господарського 

процесуального законодавства та шляхи їх вирішення. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://hr.arbitr.gov.ua/sud5023/pres-centr/publications/575909/ 

9. Науково-практичний коментар Цивільного 

процесуального кодексу України. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://mego.info 

10. Alien в. С. Legal Rights of the Disabled and 

Disadvantaged. Washington, 11, 23–25, 32, 85, 86. 

 

Тривалість курсу __120_ год. 

Обсяг курсу _32_годин аудиторних занять. З них _16_годин лекцій, 

_16_годин практичних занять.  

Самостійна робота – 88 год. 

Очікувані 

результати 

навчання 

Вивчення навчальної дисципліни «Перегляд судових рішень 

у цивільному та господарському судочинствах» спрямоване 

на формування та розвиток наступних компетентностей: 

• загальних, що передбачають: 

1) формування здатності до абстрактного мислення, 

аналізу і синтезу змісту; 

2) формування здатності застосовувати знання з 

навчальних дисциплін «Цивільне процесуальне право 

України», «Господарське процесуальне право України», при 

вирішенні кейсів, виконанні проєктів процесуальних 

документів; 

3) знання предметної і професійної діяльності 

(адвокатської, суддівської); 

4) здатність до адаптації та дій в новій ситуації; 

5)здатність приймати обґрунтовані рішення; 

6) здатність працювати в міжнародному контексті щодо 

правового регулювання інституту перегляду судових рішень 

в цивільному та господарському судочинствах; 

7)здатність спілкуватися іноземною мовою у професійній 

сфері як усно, так і письмово. 

 

• спеціальних, які знаходять свій вияв: 

1)  здатність застосовувати принципи верховенства 

права для розв’язання складних правових задач і проблем 

щодо перегляду судових рішень в цивільному та 

господарському судочинствах; 

https://www.google.com/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://fpmv.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/2021/kppp_rob_prog_navch_duscuplin/%25D0%2586%25D0%2586%25D0%2586_bakalavr/Gospodarske_procesualne_pravo.pdf&ved=2ahUKEwj-qeTZrPD4AhUXkGoFHUehAkgQFnoECAIQAg&usg=AOvVaw1goUuPaf56bUL14CgGEDEv
https://www.google.com/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://fpmv.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/2021/kppp_rob_prog_navch_duscuplin/%25D0%2586%25D0%2586%25D0%2586_bakalavr/Gospodarske_procesualne_pravo.pdf&ved=2ahUKEwj-qeTZrPD4AhUXkGoFHUehAkgQFnoECAIQAg&usg=AOvVaw1goUuPaf56bUL14CgGEDEv
https://hr.arbitr.gov.ua/sud5023/pres-centr/publications/575909/
http://mego.info/


2) здатність аналізувати та оцінювати вплив правової 

системи Європейського Союзу на правову систему України 

щодо інституту перегляду судових рішень в цивільному та 

господарському судочинствах; 

3)  здатність аналізувати та оцінювати вплив Конвенції 

про захист прав людини та основоположних свобод, а також 

практики Європейського суду з прав людини на розвиток 

правової системи та правозастосування в Україні. 

4)  здатність обґрунтовувати та мотивувати правові 

рішення, давати розгорнуту юридичну аргументацію щодо 

правового регулювання та практики застосування положень 

інституту перегляду судових рішень в цивільному та 

господарському судочинствах; 

5) здатність застосовувати знання та розуміння основних 

засад (принципів) та процедур судочинства в Україні; 

6) здатність застосовувати медіацію та інші правові 

інструменти альтернативного позасудового розгляду та 

вирішення правових спорів; 

7) здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що 

вимагають системного, логічного та функціонального 

тлумачення норм права, а також розуміння особливостей 

практики їх застосування; 

8) здатність критично оцінювати ефективність 

представництва і захисту прав, свобод та інтересів суб’єктів 

в цивільних та господарських процесуальних 

правовідносин; 

9) здатність самостійно готувати проекти нормативно-

правових актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх 

прийняття, прогнозувати результати їх впливу на цивільні та 

господарські процесуальні правовідносини. 

Після завершення цього курсу студент буде :  

Знати: 

- міжнародно-правові акти та акти національного 

законодавства, що регулюють питання перегляду судових 

рішень в цивільному та господарському судочинстві; 

- суб’єктний склад та порядок реалізації права на 

оскарження судових рішень в цивільному та 

господарському судочинстві; 

- компетенцію судових інстанцій щодо перегляду 

цивільних та господарських справ; 

- судову практику щодо розгляду та вирішення цивільних 

та господарських справ. 

Вміти:  
- складати необхідні процесуальні документи; 

- правильно тлумачити цивільне та господарське 

процесуальне законодавство; 

- вирішувати різноманітні казуси, використовуючи набути 

ним знання з курсу навчальної дисципліни, аргументовано 



викладати свою правову позицію, письмово оформляти 

різноманітні процесуальні документи, що застосовуються 

при перегляді судових рішень у цивільному та 

господарському судочинстві. 

Ключові слова Цивільний процес, господарський процес, судочинство, суд, 

заінтересованість, захист 

Формат курсу Очний /заочний  

 Проведення лекцій, практичних занять та консультації для 

кращого розуміння тем 

Теми ТЕМА 1. Загальна характеристика перегляду судових 

рішень в цивільному та господарському судочинствах 

ТЕМА 2. Вплив міжнародно-правових стандартів та 

судової практики із захисту прав, свобод та інтересів  на 

розвиток норм ЦПК України та ГПК України про перегляд 

судових рішень у цивільному та господарському 

судочинствах 

ТЕМА 3. Реалізація права на апеляційне оскарження та 

відкриття провадження у справі з апеляційного перегляду 

судових рішень 

ТЕМА 4. Особливості процесуальних дій апеляційного 

суду з відкриття провадження у справі та підготовки справи 

до розгляду 

ТЕМА 5. Апеляційний розгляд 

ТЕМА 6. Реалізація права на касаційне оскарження та 

відкриття провадження у справі з касаційного перегляду 

судових рішень 

ТЕМА 7. Особливості процесуальних дій апеляційного 

суду з відкриття провадження у справі та підготовки справи 

до розгляду 

ТЕМА 8. Особливості судового розгляду справи 

касаційною інстанцією 

ТЕМА 9. Перегляд судових рішень за нововиявленими або 

виключними обставинами 

Підсумковий 

контроль, форма 

залік в кінці семестру 

усно 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з  

дисциплін «Цивільне право України», «Господарське право 

України» достатніх для сприйняття категоріального апарату 

та розуміння загальних і спеціальних джерел. 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Презентація, лекції, колаборативне навчання, проектно-

орієнтоване навчання, дискусія 

Необхідне 

обладнання 

Вивчення курсу потребуватиме використання програмного 

забезпечення, крім загально вживаних програм і 

операційних систем. 



Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 

нараховуються за наступним співвідношенням:  

• практичні/самостійні тощо: 25% семестрової оцінки; 

максимальна кількість балів__25___ 

• контрольні заміри (модулі): 25% семестрової оцінки; 

максимальна кількість балів__25____ 

 • іспит/залік: 50% семестрової оцінки. Максимальна 

кількість балів__50__ 

Підсумкова максимальна кількість балів_100___ 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають 

декілька видів письмових робіт (есе, вирішення кейсу, 

оформлення процесуальних документів). Академічна 

доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. 

Відсутність посилань на використані джерела, 

фабрикування джерел, списування, втручання в роботу 

інших студентів становлять, але не обмежують, приклади 

можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак 

академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є 

підставою для її незарахуванння викладачем, незалежно від 

масштабів плагіату чи обману. Відвідання занять є 

важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти 

відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу. Студенти 

мають інформувати викладача про неможливість відвідати 

заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані 

дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх 

видів письмових робіт, передбачених курсом. Література. 

Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, 

буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права 

її передачі третім особам. Студенти заохочуються до 

використання також й іншої літератури та джерел, яких 

немає серед рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані 

на поточному тестуванні, самостійній роботі та бали 

підсумкового тестування. При цьому обов’язково 

враховуються присутність на заняттях та активність 

студента під час практичного заняття; недопустимість 

пропусків та запізнень на заняття; користування мобільним 

телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 

під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; 

списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого 

завдання і т. ін. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. 

Питання до заліку 

чи екзамену. 

1. Історія становлення інституту перегляду судових 

рішень.  

2. Поняття перегляду судових рішень. Співвідношення 



понять перегляду та перевірки судових рішень.  

3. Види перегляду судових рішень у цивільному та 

господарському судочинствах України та їх особливості. 

4. Розвиток норм українського цивільного та 

господарського процесуального законодавства про перегляд 

судових рішень у рамках міжнародно-правових стандартів.  

5. Дія основоположних міжнародно-правових принципів в 

галузі цивільного та господарського процесуального права. 

6. Загальна Декларація прав людини, Конвенція про 

захист прав людини і основних свобод як фундаментальні 

основи цивільного процесуального законодавства України. 

Рекомендації Комітету міністрів Ради Європи.  

7. Обов’язковість актів Конституційного Суду України 

для цивільного та господарського судочинств. 

8. Роль практики Європейського Суду з прав людини у 

цивільному та господарському судочинствах України. 

9. Мета та завдання перегляду судових рішень в 

апеляційному порядку.  

10. Дія принципів цивільного та господарського 

судочинств на стадії апеляційного перегляду судових 

рішень. 

11. Характеристика суб’єктного складу щодо права на 

апеляційне оскарження судових рішень судів І інстанції.  

12. Об’єкти апеляційного оскарження.  

13. Процесуальні засоби, строки та порядок звернення для 

відкриття провадження з перегляду судових рішень 

апеляційною інстанцією. 

14. Залишення апеляційної скарги без руху, повернення 

апеляційної скарги.  

15. Відмова у відкритті апеляційного провадження.  

16. Відкриття апеляційного провадження.  

17. Закриття апеляційного провадження. 



18. Відзив на апеляційну скаргу. 

19. Приєднання до апеляційної скарги.  

20. Доповнення, зміна, відкликання чи відмова від 

апеляційної скарги.  

21. Класифікація процесуальних дій, пов’язаних з 

підготовкою справи апеляційним судом до судового 

розгляду.  

22. Призначення справи до розгляду апеляційним судом. 

23. Процесуальні дії, які вчиняються у підготовчій частині 

судового розгляду справи апеляційною інстанцією.  

24. Розгляд справи по суті. Межі розгляду справи 

апеляційним судом.  

25. Особливості ведення судових дебатів при перегляді 

судових рішень в апеляційному порядку.  

26. Повноваження апеляційного суду за наслідками 

розгляду апеляційної скарги на судове рішення 

27. Судові рішення апеляційної інстанції. 

28. Мета та завдання перегляду судових рішень судом 

касаційної інстанції.  

29. Дія принципів цивільного та господарського 

судочинств на стадії касаційного перегляду судових рішень. 

30. Характеристика суб’єктного складу щодо права на 

касаційне оскарження судових рішень.  

31. Об’єкти касаційного оскарження.  

32. Процесуальні засоби, строки та порядок звернення для 

відкриття провадження з перегляду судових рішень 

касаційною інстанцією. 

33. Залишення касаційної скарги без руху, повернення 

касаційної скарги.  

34. Відмова у відкритті касаційного провадження.  

35. Відкриття касаційного провадження.  

36. Закриття касаційного провадження. 



37. Відзив на касаційну скаргу. 

38. Приєднання до касаційної скарги. Доповнення, зміна, 

відкликання чи відмова від касаційної скарги.  

39. Процесуальні дії з підготовки справи касаційним судом 

до судового розгляду. Призначення справи до розгляду 

касаційним судом. 

40. Специфіка розгляду справи касаційним судом. Межі 

розгляду справи судом касаційної інстанції. Порядок 

розгляду касаційної скарги. 

41. Повноваження суду касаційної інстанції за наслідками 

розгляду касаційної скарги на судові рішення. 

42. Судові рішення касаційної інстанції. 

43. Суть і значення стадії перегляду судових рішень за 

нововиявленими або виключними обставинами.  

44. Суб’єкти права на подання заяви про перегляд судових 

рішень за нововиявленими або виключними обставинами.  

45. Підстави для перегляду судових рішень за 

нововиявленими або виключними обставинами.  

46. Строки, процесуальні засоби та порядок звернення із 

заявою про перегляд судових рішень за нововиявленими або 

виключними обставинами. 

47. Відкриття провадження за нововиявленими або 

виключними обставинами. 

48. Відмова від заяви про перегляд судового рішення за 

нововиявленими або виключними обставинами та її 

наслідки 

49. Особливості порядку перегляду судових рішень за 

нововиявленими або виключними обставинами.  

50. Законна сила судових рішень, ухвалених за 

результатами перегляду судових рішень за нововиявленими 

або виключними обставинами. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде 

надано по завершенню курсу. 

 


