
Група ДК-09-17 КП 

4 курс  

Навчальна дисципліна «Цивільний процес» 

11.01.2021-24.01.2021 

 

11.01.2021 
Лекція   2 год. 

Тема: Порушення цивільної справи в суді.  

 

Питання: 

 

1. Порядок пред'явлення позову. 

2. Позовну заяву та його реквізити. 

3. Залишення позовної заяви без руху. 

 

Завдання: 

1. Опрацювати наданий матеріал лекції. 

2. Законспектувати в робочий зошит питання лекції. 

3. З даної теми створити схеми в зошиті. 

4. Знайти та виписати з даної теми статті з Цивільного 

процесуального кодексу України. 

 

12.01.2021 
Лекція   2 год. 

Тема: Порушення цивільної справи в суді.  

 

Питання: 

 

1. Підстави до відмови в прийнятті позовної заяви. 

2. Правові наслідки порушення цивільної справи в суді. 

 

Завдання: 

1. Опрацювати наданий матеріал лекції. 

2. Законспектувати в робочий зошит питання лекції. 

3. З даної теми створити схеми в зошиті. 

4. Знайти та виписати з даної теми статті з Цивільного 

процесуального кодексу України. 

 

 



18.01.2021 
Лекція   2 год. 

Тема: Цивільна процесуальна відповідальність 

Питання: 

 

1. Поняття і підстави притягнення винних осіб до процесуальної 

відповідальності. 

2. Види процесуального впливу. 

 

Завдання: 

1. Опрацювати наданий матеріал лекції. 

2. Законспектувати в робочий зошит питання лекції. 

3. З даної теми створити схеми в зошиті. 

4. Знайти та виписати з даної теми статті з Цивільного 

процесуального кодексу України. 

 

 

 

19.01.2021 
Семінар   2 год. 

Тема: Позов у цивільному процесі. 

 

Питання: 

 

1. Поняття і сутність позовного провадження. 

2. Поняття та елементи позову. 

3. Види позовів. 

4. Право на позов. 

 

 

Завдання: 

1. Законспектувати в робочий зошит відповіді на питання 

семінарського заняття 

2. З даної теми створити схеми в зошиті. 

3. Знайти та виписати з даної теми статті з Цивільного 

процесуального кодексу України. 

4. Вирішити задачі ( письмово в зошиті). 

      



Правові ситуації (задачі) 

№ 1 

    Жаркова звернулася до суду з позовом до Рогожиної про стігнення коштів на 

утримання дітей. У позовній заяві Жаркова просила стягнути аліменти з Рогожиної на 

утримання її онуків Олексія                 7 років та Олени 5 років, оскільки відповідачка, 

її дочка, залишила дітей на виховання бабусі, а сама переїхала жити разом зі своїм 

новим чоловіком Ликовим у м. Харків і продала квартиру, в якій вона була прописана 

разом з дітьми, які залишилися без засобів до існування. Батько дітей Рогожин був 

засуджений на тривалий строк і знаходиться у місцях позбавлення волі. Сама Жаркова 

знаходиться у важкому матеріальному становищі, живе з дітьми на свою пенсію та 

потребує матеріальної підтримки. Мати дітей категорично відмовляється забрати їх до 

себе, оскільки у неї народилася ще одна дитина. 

     Суддя відмовився прийняти позовну заяву, вказавши, що бабуся Жаркова не має 

права на пред’явлення позову в інтересах своїх неповнолітніх онуків. 

     Чи правильні дії судді? Кому може належати право на пред’явлення позову в 

даному випадку? 

 

№ 2 

     Працівник заводу «Укртон» Харламов був звільнений з роботи по п. 7 ст. 40 КЗпП 

України у зв’язку з появою на робочому місці у стані алкогольного сп’яніння. У 

судовому засіданні було встановлено, що Харламов зловживає спиртними напоями, 

але доказів того, що він знаходився на робочому місці у стані алкогольного сп’яніння, 

адміністрація надати не змогла. У ході розгляду справи судом була оголошена перерва. 

Після перерви представник відповідача та позивач заявили, що вони бажали б укласти 

мирову угоду. Відповідно до тексту наданої суду мирової угоди Харламов підлягає  

поновленню на роботі, однак, без виплати йому грошей за час вимушеного прогулу.  

     Що у даному випадку повинен зробити суд? 

 

№ 3 

     Сергійко був звільнений з роботи за прогул, який виразився у з’явленні на роботі в 

нетверезому стані. Посилаючись на те, що таке формулювання звільнення ганьбить 

його честь та гідність, повертатися на колишне місце роботи він не збирається, 

Сергійко звернувся до суду з позовом про захист честі та гідності, вимагаючи визнати 

дане формулювання таким, що не відповідає дійсності. 



     Чи правильно Сергійко визначив предмет позову? 

     Як у даному випадку взаємопов’язані предмет та підстави позову? 

 

№ 4 

     У часописі «Дзеркало» був опублікований фейлетон, автор якого звинуватив 

Карасева в тому, що він скоїв  злочин. Розглянувши кримінальну справу за 

обвинуваченням Карасева, суд ухвалив виправдувальний вирок. У зв’язку з тим, що 

Карасев помер, його родичі звернулися до суду з позовом до редакції часопису, 

вимагаючи опублікування повідомлення про виправдання судом Карасева.  

     Суддя відмовився прийняти позовну заяву, зазначивши, що в суді такі вимоги не 

розглядаються, і вимагати захисту честі та гідності померлої особи родичі не мають 

права. 

     Чи правильні доводи судді? 

 


