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Назва курсу Позовне провадження 

Адреса викладання 

курсу 

вул. Січових Стрільців, 14, м. Львів, 79000 

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 Угриновська Оксана Іванівна, доцент кафедри цивільного права та 

процесу, кандидат юридичних наук 

Контактна інформація 

викладачів 

Посилання на сторінку викладача: oksana.uhrynovska@lnu.edu.ua, 

електронна адреса: oksana.ugrunovska@gmail.com, електронна сторінка 

кафедри: http://law.lnu.edu.ua/department/kafedra-cyvilnogo-prava-ta-

procesy 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Консультації відбуваються в день проведення лекцій/практичних 

занять 

Сторінка навчальної 

дисципліни 

https://law.lnu.edu.ua/course/pozovne-provadzhennya-pravosuddya-i-

sudove-administruvannya  

Інформація про курс Предметом спецкурсу є вивчення правового регулювання 

цивільно-процесуальних правовідносин (зокрема, щодо позовного 

провадження), а також розроблених науковою доктриною концепцій 

вирішення проблем такого правового регулювання; аналіз судової 

практики та правових позицій вищих судових інстанцій щодо цивільно-

процесуальних правовідносин в рамках позовного провадження. 

Дисципліна є необхідною для формування практичних навиків, 

актуальних для правозастосовної та представницької діяльності у сфері 

цивільного судочинства. Вивчення цієї дисципліни має дозволити 

майбутньому юристу надавати кваліфіковані юридичні консультації 

щодо реалізації процесуальних прав та виконання процесуальних 

обов’язків учасниками цивільного позовного провадження . 

Спецкурс спрямований на практичне засвоєння знань стосовно 

процесуальних особливостей розгляду справ, предметом яких є право 

власності; спорів, що виникають з договірних, а також деліктних 

правовідносин; спорів, що  пов’язані зі захистом спадкових, сімейних, 

трудових, земельних та житлових прав у порядку позовного 

провадження шляхом аналізу судових рішень. 

Коротка анотація 

курсу 

Спецкурс «Позовне провадження» є дисципліною, вибірковою для  

вивчення здобувачами вищої освіти зі спеціальності 081 «Правo» для 

освітньої програми освітнього ступеня Магістр за Європейською 

Кредитно-Трансферною Системою ECTS. 

Мета та цілі курсу Метою викладання навчальної дисципліни «Позовне 

провадження» є засвоєння студентами нормативних положень, 

правозастосовних правових позицій та доктринальних підходів  щодо 

змісту та особливостей позовного провадження як основної форми 

цивільного судочинства, а також формування практичних умінь і 

навичок правильного тлумачення та релевантного застосування 

цивільно-процесуальних норм, що регулюють відповідну сферу 

правовідносин.  

Основними цілями вивчення дисципліни «Позовне провадження» 

є аналіз законодавства України, актів вищих судових інстанцій, 

навчальної та науково-дослідної літератури, вирішення аналітичних 
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завдань  та практичних казусів, складання проектів процесуальних 

документів відповідно до програми спецкурсу. 

Джерела для вивчення 

дисципліни 

Основна література: 

1. Доступ до правосуддя в умовах сталого розвитку: до 30-річчя 

незалежності України : Колективна монографія / Угриновська О., 

Ізарова І., Притика Ю., Сакара Н. / за заг. ред. Юрія Притики та Ірини 

Ізарової. Київ : ВД «Дакор», 2021. 478 с. 

2. Коссак В. ,   Лемик Р. ,   Навроцька Ю. ,   Сеник С. Цивільне 

процесуальне право України: підручник / За заг. ред. професора 

В. Коссака. Харків: Право, 2020. 752 с. 

3. Цивільне процесуальне право України: науково-практичний 

коментар. Богдан Й. Г., Гетманцев О. В., Угриновська О. І. та ін. Вид. 

2-ге, переробл. та допов. / за загальною ред. д.ю.н., професора, 

академіка М. М. Ясинка. Київ: Алерта, 2020. 810 с. 

4. Цивільне процесуальне право України: підручник. Вид. 2-ге, 

переробл. та допов. : у 2 т. / за загальною ред. д.ю.н., професора, 

академіка М. М. Ясинка. Київ: Алерта, 2021. 572 с. 

5. Цивільний процесуальний кодекс України : науково-

практичний коментар / Василина Н.В., Кот О.О., Гулько Б.І. Дакор, 

2021.  1028 с. 

 

Додаткова література: 

1. Колос А. Теоретичні проблеми спрощеного провадження у 

цивільному процесі. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 4. 

С. 32-35. 

2. Полюк Ю.І. Деякі зміни цивільного процесуального 

законодавства щодо реалізації права на звернення до суду за захистом: 

порівняльно-правовий аспект. Форум права. 2018. № 2. С. 98–108. 

3. Ткачук О.С. Спрощене провадження: пра- вова природа, 

ознаки, процедура URL: https:// zib.com.ua/ua/129257-

sproschene_provadzhennya_ pravova_priroda_oznaki_procedura.html (дата 

звернення: 02.01.2021). 

4. Угриновська О., Гембара Г. Спрощене позовне 

провадження: законодавча регламентація та проблеми судової 

практики. Підприємництво, господарство і право. 2018. 

5. Угриновська О.І Зупинення провадження у цивільному 

судочинстві в Україні/ “European vector of contemporary jurisprudence: 

the experience of Ukraine and Republic of Poland” Collective monograph, 

(volume І) опублікована у колективній монографії. Sandomierz: 

“Izdevnieciba Baltija Publishing». 2018.  C.436-454. 

6. Фурса С.Я., Фурса Є.І. Новітня концепція спрощеного 

провадження в цивільному процесі. Цивілістична процесуальна думка. 

2017. № 1. С. 46–50. 

7. Швецова Л.А. Проблемні питання розгляду малозначних 

справ судами. Малозначні спори: європейський та український досвід 

вирішення : збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Київ, 23-24 листопада 2018 р.). Київ : Дакор, 2018. С. 

203–216. 

8. Izarova I., Uhrynovska, O. To be born amid war conflict: The 

right to a legal identity in Ukraine. Studia Prawnicze, 2022 (2 (224), 161–

182. URL: 

https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/sp/article/view/2740/2366 
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9. Uhrynovska O., Vitskar А. Administration of Justice during 

Military Aggression against Ukraine: The “Judicial Front". Access to Justice 

in Eastern Europe. URL: https://ajee-

journal.com/upload/attaches/att_1655495060.pdf 

 

Тривалість курсу 120 год 

Обсяг курсу Денна форма: 32 годин аудиторних занять. З них 16 годин лекцій, 

16 годин практичних роботи. 1 година залік. 

Очікувані результати 

навчання 

Вивчення навчальної дисципліни «Позовне провадження» 

спрямовано на розвиток наступних компетентностей: 

І. Загальні компетентності: 

Здатність проводити системні дослідження у сфері позовного 

провадження на різних рівнях. 

Здатність до ефективного пошуку, оброблення та комплексного 

аналізу інформації у сфері позовного провадження із доступних, в тому 

числі цифрових,  джерел. 

Здатність фахово спілкуватися з представниками інших 

професійних груп. 

Здатність розробляти індивідуальні та групові проекти, управляти 

ними та оцінювати їх результативність. 

ІІ. Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

Здатність використовувати сучасні правові доктрини та принципи 

у правотворчості та в процесі застосовування інституту позовного 

провадження щодо оволодіння поглибленими знаннями стосовно 

правової природи інституту права, вміння розмежовувати способи 

правової охорони відповідного інституту. 

Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення щодо 

захисту прав та свобод людини, вчинення процесуальних дій, давати 

розгорнуту юридичну аргументацію цих рішень та способів 

ефективного захисту прав та законних інтересів суб’єктів 

правовідносин.  

Здатність застосовувати знання та розуміння основних засад 

(принципів) та процедур позовного провадження в Україні. 

Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці 

правових явищ та правозастосовній діяльності, в тому числі щодо 

позовного провадження. 

Здатність самостійно готувати проєкти актів правозастосування на 

основі знань теорії та практики правозастосовної техніки, враховуючи 

вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та вмотивованості.  

 

Успішне завершення курсу дозволить студенту 

знати:  

- норми цивільно-процесуального права, що встановлюють 

стадійність (структуру) та правила судового розгляду цивільно-

правового спору  у порядку позовного провадження, порядок реалізації 

прав та обов’язків учасників позовного провадження, процесуальні дії 

суду під час розгляду справи у порядку позовного провадження;  

- дискусійні положення наукової доктрини щодо процесуальних 

аспектів вирішення цивільно-правових спорів у порядку позовного 

https://ajee-journal.com/upload/attaches/att_1655495060.pdf
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провадження;  

- проблеми судової практики у тлумаченні та застосуванні 

законодавства України, що регулює цивільно-процесуальні 

правовідносини в рамках позовного провадження.  

вміти:  

- аналізувати цивільно-процесуальні норми; 

- критично та аналітично осмислювати існуючі доктринальні 

позиції щодо вирішення проблемних питань правового регулювання 

цивільно-процесуальних правовідносин і формулювати власну 

позицію;  

- узагальнювати матеріали судової практики, виявляти прогалини 

правового регулювання цивільно-процесуальних відносин,  виявляти 

неоднакове застосування судами норм процесуального права;  

- визначати предмет доказування у кожній категорії справ, що 

розглядаються в порядку позовного провадження; 

- застосовувати цивільно-процесуальні норми для вирішення 

конкретних практичних ситуацій (казусів);  

- складати проєкти позовних заяв,  ухвал і рішень суду та інших 

процесуальних документів. 

Ключові слова Позовне провадження, відмова від позову, збільшення та 

зменшення розміру позовних вимог, зустрічний позов, мирова угода, 

позивач, відповідач, треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо 

предмету спору, треті особи без самостійних вимог щодо предмету 

спору, заміна неналежного відповідача, залучення співвідповідачів, 

процесуальне правонаступництво, об’єднання позовів, роз’єднання 

позовів, забезпечення позову. 

Формат курсу Очний.  

 Проведення лекцій, практичних занять та консультації для 

кращого розуміння тем 

Теми Тема 1. Загальна характеристика позовного провадження. 

Тема 2. Суб’єкти позовного провадження. 

Тема 3. Умови об’єднання та роз’єднання позовів. 

Тема 4. Забезпечення позову  

Тема 5. Особливості провадження у справах, що виникають з 

договірних правовідносин. 

Тема 6. Особливості розгляду справ, пов’язаних із захистом права 

власності. 

Тема 7. Провадження у справах, що виникають із деліктних 

правовідносин.  

Тема 8. Особливості провадження у спорах, що виникають із 

спадкових правовідносин.  

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік в кінці семестру 

Контроль: практичні заняття; усний модуль 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 

нормативних та вибіркових дисциплін «Цивільне право України», 

«Конституційного права України», «Теорії права та держави», 

достатніх для сприйняття категоріального апарату даної вибіркової 

дисципліни 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Лекції, проєктно-орієнтоване навчання, практичні заняття у формі 

дискусій. 



Необхідне обладнання - 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Залік 

виставляється на основі поточної успішності здобувачів вищої освіти. 

Бали нараховуються за наступним співідношенням:  

• практичні/самостійні тощо: 50% семестрової оцінки; 

максимальна кількість балів 50; 

• контрольні заміри (модулі): 50% семестрової оцінки; 

максимальна кількість балів 50. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька 

видів письмових робіт (вирішення кейсу).  

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. 

Лектором враховується робота студентів під час лекційних заннять, а 

також їх відвідування при перевірці модульних робіт. У будь-якому 

випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків визначених 

для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених курсом.  

Джерела підготовки. Уся джерела підготовки можуть надаватися 

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 поточного 

контролю, самостійної роботи та бали підсумкового контролю. 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 на модуль Питання на модуль будуть надані за місяць до проведення 

модульного контролю.  

https://law.lnu.edu.ua/course/pozovne-provadzhennya-pravosuddya-i-

sudove-administruvannya  

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 

 

 

 

Тиж. / 

дата / 

год.- 

Тема, план, 

короткі тези 

Форма 

діяльності  

Література.***  

Ресурси в інтернеті 

Завдання, 

год 

Термін 

виконан

ня 

https://law.lnu.edu.ua/course/pozovne-provadzhennya-pravosuddya-i-sudove-administruvannya
https://law.lnu.edu.ua/course/pozovne-provadzhennya-pravosuddya-i-sudove-administruvannya


Тема 1. Тема 1. 

Загальна 

характеристика 

позовного 

провадження 

Лекція  1. Цивільний 

процесуальний кодекс України 

від 18.03.2004 року № 1618-ІV (з 

наступними змінами і 

доповненнями) // Відомості 

Верховної Ради України. – 2004. 

– № 40–42. – Ст. 492. 

2. Цивільне процесуальне 

право України: підручник / В.М. 

Коссак, Р.Я. Лемик, Ю.В. 

Навроцька, С.В. Сеник; за заг. 

ред. В.М. Коссака. – Харків: 

Право, 2020. – 752 с.  

Інші джерела подаються у 

робочій програмі навчальної 

дисципліни та планах 

практичних занять. 

2 год.   

Тема 2. Тема 2. 

Суб’єкти 

позовного 

провадження 

Лекція  1. Цивільний 

процесуальний кодекс України 

від 18.03.2004 року № 1618-ІV (з 

наступними змінами і 

доповненнями) // Відомості 

Верховної Ради України. – 2004. 

– № 40–42. – Ст. 492. 

2. Науково-практичний 

коментар Цивільного 

процесуального кодексу України. 

Кравчук В.М., Угриновська О.І. - 

Х.: Фактор, 2010. – 944 с. 

3. Цивільне процесуальне 

право України: підручник / В.М. 

Коссак, Р.Я. Лемик, Ю.В. 

Навроцька, С.В. Сеник; за заг. 

ред. В.М. Коссака. – Харків: 

Право, 2020. – 752 с.  

Інші джерела подаються у 

робочій програмі навчальної 

дисципліни та планах 

практичних занять. 

2 год.   

Тема 3. Тема 3. Умови 

об’єднання та 

роз’єднання 

позовів 

Лекція  1. Цивільний 

процесуальний кодекс України 

від 18.03.2004 року № 1618-ІV (з 

наступними змінами і 

доповненнями) // Відомості 

Верховної Ради України. – 2004. 

– № 40–42. – Ст. 492. 

2. Цивільне процесуальне 

право України: підручник / В.М. 

Коссак, Р.Я. Лемик, Ю.В. 

Навроцька, С.В. Сеник; за заг. 

ред. В.М. Коссака. – Харків: 

Право, 2020. – 752 с.  

2 год.   



Інші джерела подаються у 

робочій програмі навчальної 

дисципліни та планах 

практичних занять. 

Тема 4. Тема 4. 

Забезпечення 

позову 

Лекція  1. Цивільний 

процесуальний кодекс України 

від 18.03.2004 року № 1618-ІV (з 

наступними змінами і 

доповненнями) // Відомості 

Верховної Ради України. – 2004. 

– № 40–42. – Ст. 492. 

2. Цивільне процесуальне 

право України: підручник / В.М. 

Коссак, Р.Я. Лемик, Ю.В. 

Навроцька, С.В. Сеник; за заг. 

ред. В.М. Коссака. – Харків: 

Право, 2020. – 752 с.  

Інші джерела подаються у 

робочій програмі навчальної 

дисципліни та планах 

практичних занять. 

2 год.   

Тема 5. Тема 5. 

Особливості 

провадження у 

справах, що 

виникають із 

договірних 

правовідносин 

Лекція 

 

1. Цивільний 

процесуальний кодекс України 

від 18.03.2004 року № 1618-ІV (з 

наступними змінами і 

доповненнями) // Відомості 

Верховної Ради України. – 2004. 

– № 40–42. – Ст. 492. 

2. Цивільне процесуальне 

право України: підручник / В.М. 

Коссак, Р.Я. Лемик, Ю.В. 

Навроцька, С.В. Сеник; за заг. 

ред. В.М. Коссака. – Харків: 

Право, 2020. – 752 с.  

Інші джерела подаються у 

робочій програмі навчальної 

дисципліни та планах 

практичних занять. 

2 год.   

Тема 6. Тема 6. 

Особливості 

розгляду справ 

пов’язаних із 

захистом права 

власності 

Лекція 1. Цивільний 

процесуальний кодекс України 

від 18.03.2004 року № 1618-ІV (з 

наступними змінами і 

доповненнями) // Відомості 

Верховної Ради України. – 2004. 

– № 40–42. – Ст. 492. 

2. Цивільне процесуальне 

право України: підручник / В.М. 

Коссак, Р.Я. Лемик, Ю.В. 

Навроцька, С.В. Сеник; за заг. 

ред. В.М. Коссака. – Харків: 

Право, 2020. – 752 с.  

Інші джерела подаються у 

2 год.   



робочій програмі навчальної 

дисципліни та планах 

практичних занять. 

Тема 7. Тема 7. 

Провадження у 

справах, що 

виникають із 

деліктних 

правовідносин  

Лекція  

 

1. Цивільний 

процесуальний кодекс України 

від 18.03.2004 року № 1618-ІV (з 

наступними змінами і 

доповненнями) // Відомості 

Верховної Ради України. – 2004. 

– № 40–42. – Ст. 492. 

2. Цивільне процесуальне 

право України: підручник / В.М. 

Коссак, Р.Я. Лемик, Ю.В. 

Навроцька, С.В. Сеник; за заг. 

ред. В.М. Коссака. – Харків: 

Право, 2020. – 752 с.  

Інші джерела подаються у 

робочій програмі навчальної 

дисципліни та планах 

практичних занять. 

2 год.   

Тема 8. Тема 8. 

Особливості 

провадження у 

спорах, що 

виникають із 

спадкових 

правовідносин 

Лекція  1. Цивільний 

процесуальний кодекс України 

від 18.03.2004 року № 1618-ІV (з 

наступними змінами і 

доповненнями) // Відомості 

Верховної Ради України. – 2004. 

– № 40–42. – Ст. 492. 

2. Цивільне процесуальне 

право України: підручник / В.М. 

Коссак, Р.Я. Лемик, Ю.В. 

Навроцька, С.В. Сеник; за заг. 

ред. В.М. Коссака. – Харків: 

Право, 2020. – 752 с.  

Інші джерела подаються у 

робочій програмі навчальної 

дисципліни та планах 

практичних занять. 

2 год.   

 

 

 

 

Тиж. / 

дата / 

год.- 

Тема, план Форма 

діяльності  

Література.*** 

Ресурси в інтернеті 

Завдання, год Термін 

виконання 

Тема 1. Тема 1. Загальна 

характеристика 

позовного 

провадження 

1. Поняття 

позовного 

провадження та 

його характерні 

Практичне 

(конкретний вид 

лекційного та 

практичного 

заняття 

(дискусія, 

групова робота 

тощо) 

1. Цивільний 

процесуальний кодекс 

України від 

18.03.2004 року № 

1618-ІV (з 

наступними змінами і 

доповненнями) // 

Відомості Верховної 

2 год.  

Завдання для 

здобувача 

вищої освіти 

визначаються 

у планах 

практичних. 

Здобувач 

Під час 

практични

х занять 



ознаки. 

2. Поняття 

позову та його 

елементи. 

3. Види позовів 

та їх класифікація 

4. Право на 

позов, право на 

пред’явлення 

позову та 

процесуальний 

порядок його 

реалізації. 

 

 

визначається 

викладачем під 

час його 

проведення) 

Ради України. – 2004. 

– № 40–42. – Ст. 492. 

2. Цивільне 

процесуальне право 

України: підручник / 

В.М. Коссак, Р.Я. 

Лемик, Ю.В. 

Навроцька, С.В. 

Сеник; за заг. ред. 

В.М. Коссака. – 

Харків: Право, 2020. – 

752 с.  

Інші джерела 

подаються у робочій 

програмі навчальної 

дисципліни та планах 

практичних занять. 

вищої освіти 

може 

запропонуват

и виступити з 

обраною 

темою 

доповіді на 

практичному 

занятті 

Тема 2. Тема 2. Суб’єкти 

позовного 

провадження 

1. Сторони як 

суб’єкти 

позовного 

провадження. 

1.1. Поняття 

сторін, їх риси, 

процесуальні 

права та 

обов’язки 

1.2. Процесу

альна співучасть 

та її види. 

1.3. Заміна 

неналежного 

відповідача, 

залучення 

співвідповідачів. 

1.4. Процесу

альне 

праавонаступницт

во. 

2. Треті особи як 

суб’єкти 

позовного 

провадження. 

2.1. Треті особи, 

які заявляють 

самостійні вимоги 

щодо предмету 

спору. 

2.2. Треті особи, 

які не заявляють 

Практичне 

(конкретний вид 

лекційного та 

практичного 

заняття 

(дискусія, 

групова робота 

тощо) 

визначається 

викладачем під 

час його 

проведення) 

1. Цивільний 

процесуальний кодекс 

України від 

18.03.2004 року № 

1618-ІV (з 

наступними змінами і 

доповненнями) // 

Відомості Верховної 

Ради України. – 2004. 

– № 40–42. – Ст. 492. 

2. Цивільне 

процесуальне право 

України: підручник / 

В.М. Коссак, Р.Я. 

Лемик, Ю.В. 

Навроцька, С.В. 

Сеник; за заг. ред. 

В.М. Коссака. – 

Харків: Право, 2020. – 

752 с.  

Інші джерела 

подаються у робочій 

програмі навчальної 

дисципліни та планах 

практичних занять. 

2 год. 

Завдання для 

здобувача 

вищої освіти 

визначаються 

у планах 

практичних. 

Здобувач 

вищої освіти 

може 

запропонуват

и виступити з 

обраною 

темою 

доповіді на 

практичному 

занятті 

Під час 

практични

х занять 



самостійних 

вимог щодо 

предмету спору. 

3. Інші особи, які 

беруть участь у 

справі як суб’єкти 

позовного 

провадження. 

 

Тема 3. Тема 3. Умови 

об’єднання та 

роз’єднання 

позовів 

1. Підстави, 

умови та порядок 

об’єднання і 

роз’єднання 

позовів (позовних 

вимог). 

2. Порядок 

розгляду 

первісного та 

зустрічного 

позову. 

3. Порядок 

розгляду позову 

третьої особи з 

самостійними 

вимогами. 

4. Особливості 

об’єднання 

зустрічного 

позову та позову 

третьої особи, що 

заявляє самостійні 

вимоги у 

спрощеному та 

заочному 

провадженнях 

Практичне 

(конкретний вид 

лекційного та 

практичного 

заняття 

(дискусія, 

групова робота 

тощо) 

визначається 

викладачем під 

час його 

проведення) 

1. Цивільний 

процесуальний кодекс 

України від 

18.03.2004 року № 

1618-ІV (з 

наступними змінами і 

доповненнями) // 

Відомості Верховної 

Ради України. – 2004. 

– № 40–42. – Ст. 492. 

2. Цивільне 

процесуальне право 

України: підручник / 

В.М. Коссак, Р.Я. 

Лемик, Ю.В. 

Навроцька, С.В. 

Сеник; за заг. ред. 

В.М. Коссака. – 

Харків: Право, 2020. – 

752 с.  

Інші джерела 

подаються у робочій 

програмі навчальної 

дисципліни та планах 

практичних занять. 

2 год. 

Завдання для 

здобувача 

вищої освіти 

визначаються 

у планах 

практичних. 

Здобувач 

вищої освіти 

може 

запропонуват

и виступити з 

обраною 

темою 

доповіді на 

практичному 

занятті 

Під час 

практични

х занять 

Тема 4. Тема 4. 

Забезпечення 

позову в 

позовному 

провадженні 

1. Поняття, 

підстави та види 

забезпечення 

позову 

2. Зміст, 

форма та порядок 

подання заяви про 

забезпечення 

Практичне 

(конкретний вид 

лекційного та 

практичного 

заняття 

(дискусія, 

групова робота 

тощо) 

визначається 

викладачем під 

час його 

проведення) 

1. Цивільний 

процесуальний кодекс 

України від 

18.03.2004 року № 

1618-ІV (з 

наступними змінами і 

доповненнями) // 

Відомості Верховної 

Ради України. – 2004. 

– № 40–42. – Ст. 492. 

2. Цивільне 

процесуальне право 

України: підручник / 

2 год. 

Завдання для 

здобувача 

вищої освіти 

визначаються 

у планах 

практичних. 

Здобувач 

вищої освіти 

може 

запропонуват

и виступити з 

обраною 

Під час 

практични

х занять 



позову. 

3. Розгляд 

заяви про 

забезпечення 

позову та 

виконання 

відповідної 

ухвали. 

4. Зустрічн

е забезпечення. 

Скасування 

зустрічного 

забезпечення 

5. Заміна 

одного заходу 

забезпечення 

позову іншим 

6. Скасува

ння заходів 

забезпечення 

позову 

7. Відшкод

ування збитків, 

заподіяних 

забезпеченням 

позову 

 

В.М. Коссак, Р.Я. 

Лемик, Ю.В. 

Навроцька, С.В. 

Сеник; за заг. ред. 

В.М. Коссака. – 

Харків: Право, 2020. – 

752 с.  

Інші джерела 

подаються у робочій 

програмі навчальної 

дисципліни та планах 

практичних занять. 

темою 

доповіді на 

практичному 

занятті 

Тема 5. Тема 5. 

Особливості 

провадження у 

справах, що 

виникають з 

договірних 

правовідносин 

1. Провадження у 

справах про 

визнання 

правочинів 

недійсними. 

2. Провадження у 

справах, що 

виникають з 

договору найму 

(оренди) майна. 

3. Провадження у 

справах, що 

виникають з 

договору позики. 

4. Провадження у 

справах, що 

виникають з 

кредитних 

Практичне 

(конкретний вид 

лекційного та 

практичного 

заняття 

(дискусія, 

групова робота 

тощо) 

визначається 

викладачем під 

час його 

проведення) 

1. Цивільний 

процесуальний кодекс 

України від 

18.03.2004 року № 

1618-ІV (з 

наступними змінами і 

доповненнями) // 

Відомості Верховної 

Ради України. – 2004. 

– № 40–42. – Ст. 492. 

2. Цивільне 

процесуальне право 

України: підручник / 

В.М. Коссак, Р.Я. 

Лемик, Ю.В. 

Навроцька, С.В. 

Сеник; за заг. ред. 

В.М. Коссака. – 

Харків: Право, 2020. – 
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3. Узагальненн

я судової практики 

розгляду цивільних 

справ, що виникають з 

2 год. 

Завдання для 

здобувача 

вищої освіти 

визначаються 

у планах 

практичних. 

Здобувач 

вищої освіти 

може 

запропонуват

и виступити з 

обраною 

темою 

доповіді на 

практичному 

занятті 

Під час 

практични

х занять 



правовідносин. 

 

кредитних 

правовідносин 

Режим доступу: 

https://ips.ligazakon.net

/document/VSS00014   

6. Огляд практики 

Касаційного 

цивільного суду у 

складі Верховного 

Суду у справах щодо 

визнання 

односторонніх 

правочинів 

недійсними 

Режим доступу: 

https://supreme.court.go

v.ua/userfiles/media/ne

w_folder_for_uploads/s

upreme/KCS_26_01_20

21.pdf  

Інші джерела 

подаються у робочій 

програмі навчальної 

дисципліни та планах 

практичних занять. 

Тема 6. Тема 6. 

Особливості 

розгляду справ, 

пов’язаних із 

захистом права 

власності 

1. Справи про 

визнання права 

власності. 

2. Справи про 

виключення 

майна з-під 

арешту (опису). 

3. Справи про 

витребування 

майна з чужого 

незаконного 

володіння. 

 

Практичне 

(конкретний вид 

лекційного та 

практичного 

заняття 

(дискусія, 

групова робота 

тощо) 

визначається 

викладачем під 

час його 

проведення) 

1. Цивільний 

процесуальний кодекс 

України від 

18.03.2004 року № 

1618-ІV (з 

наступними змінами і 
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Відомості Верховної 

Ради України. – 2004. 

– № 40–42. – Ст. 492. 

2. Цивільне 

процесуальне право 

України: підручник / 

В.М. Коссак, Р.Я. 

Лемик, Ю.В. 

Навроцька, С.В. 

Сеник; за заг. ред. 

В.М. Коссака. – 

Харків: Право, 2020. – 

752 с.  

Інші джерела 
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2 год. 

Завдання для 

здобувача 

вищої освіти 

визначаються 

у планах 

практичних. 
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запропонуват

и виступити з 

обраною 

темою 

доповіді на 

практичному 

занятті 

Під час 

практични

х занять 
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Провадження у 
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зобов’язань 

1. Справи 

про відшкодування 

моральної шкоди. 

2. Справи 

про відшкодування 

шкоди, завданої 
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небезпеки. 

3. Справи 

про відшкодування 

шкоди, завданої 

внаслідок 
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робіт, послуг. 
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лекційного та 

практичного 
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групова робота 

тощо) 
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викладачем під 

час його 
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практичному 

занятті 

практични

х занять 
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Особливості 

провадження у 

спорах, що 

виникають із 

спадкових 

правовідносин 

1. Справи щодо 

визнання заповіту 

недійсним 

2. Справи щодо 

спадкування 

права на земельну 

ділянку  

3. Справи щодо 

усунення від 

права на 

 Практичне 

(конкретний вид 

лекційного та 

практичного 

заняття 

(дискусія, 

групова робота 

тощо) 

визначається 

викладачем під 

час його 

проведення) 
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процесуальний кодекс 

України від 
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практични

х занять 
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спадкування 

4. Справи щодо 

пропущення 

строку для 

прийняття 

спадщини 

5. Справи щодо 

складу спадщини 

6. Справи щодо 

отримання права 

на обов'язкову 

частку в спадщині 
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виникають із 
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Режим доступу: 

https://supreme.court.g

ov.ua/userfiles/media/o

gljad_KCS.pdf  

Інші джерела 

подаються у робочій 

програмі навчальної 

дисципліни та планах 

практичних занять. 
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