
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну

Повна назва навчальної дисципліни Особливості  позовного  провадження  в
Україні  

Повна офіційна назва закладу вищої
освіти Сумський державний університет

Повна назва структурного підрозділу
ю р и д и ч н и й  ф а к у л ь т е т .  К а ф е д р а
адміністративного,  господарського  права  та
фінансово-економічної безпеки

Розробник(и) Миргород-Карпова Валерія Валеріївна

Рівень вищої освіти Перший рівень вищої освіти, НРК – 6 рівень,
QF-LLL – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл

Семестр вивчення навчальної
дисципліни 16 тижнів протягом 5-го семестру

Обсяг навчальної дисципліни

Обсяг  становить  5  кред.  ЄКТС,  150  год.,  з
яких  48  год.  становить  контактна  робота  з
викладачем (24 год. лекцій,24 год. практичних
занять)

Мова викладання Українська

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі

Статус дисципліни Вибіркова навчальна дисципліна для освітньої
програми "Право"

Передумови для вивчення
дисципліни Передумови для вивчення відсутні

Додаткові умови Додаткові умови відсутні

Обмеження Обмеження відсутні

3. Мета навчальної дисципліни
Метою  навчальної  дисципліни  є  досягнення  здобувачами  конструктивного,
фундаментального мислення та системи спеціальних знань щодо особливостей організації
позовного  провадження  в  Україні,  узагальнення  процедур  позовного  провадження  та
тенденцій правового регулювання в контексті євроінтеграційних процесів та здатності їх
використовувати в різних галузях.

4. Зміст навчальної дисципліни

Модуль 1. Початкові етапи позовного провадження



Тема 1 Письмові заяви учасників справи
 

1. Заяви по суті, позовна заява, відзив, відповідь на відзив, заперечення, пояснення третіх
осіб в цивільному процесі. 2. Заяви по суті, позовна заява, відзив, відповідь на відзив,
заперечення, пояснення третіх осіб в господарському процесі. 3. Заяви по суті, позовна
заява, відзив, відповідь на відзив, заперечення, пояснення третіх осіб в адміністративному
процесі.

Тема 2 Відкриття провадження по справі
 

1. Пред'явлення позову, залишення позовної заяви без руху, повенення позовної зяави,
відмова  у  відкритті  провадження,  відкриття  провадження,  об'єднання  і  роз'єднання
позовів в цивільному провадженні. 2. Пред'явлення позову, залишення позовної заяви без
руху, повенення позовної зяави, відмова у відкритті провадження, відкриття провадження,
об'єднання  і  роз'єднання  позовів  в  господарському  процесі.  3.  Пред'явлення  позову,
залишення  позовної  заяви  без  руху,  повенення  позовної  зяави,  відмова  у  відкритті
провадження,  відкриття  провадження,  об'єднання  і  роз'єднання  позовів  в
адміністратвиному  процесі.

Тема 3 Підготовче провадження
 

1.  Загальні  положення  підготовчого  провадження  та  порядок  його  проведення  в
цивільному процесі. 2. Загальні положення підготовчого провадження та порядок його
проведення в господарському процесі. 3. Загальні положення підготовчого провадження
та порядок його проведення в адміністративному процесі.

Тема 4 Врегулювання спору за участі судді
 

1. Порядок проведення врегулювання спору за участю судді та припинення врегулювання
спору за участі судді в цивільному процесі. 2. Порядок проведення врегулювання спору за
участю  судді  та  припинення  врегулювання  спору  за  участі  судді  в  господарському
процесі.  3.  Порядок проведення врегулювання спору за  участю судді  та  припинення
врегулювання спору за участі судді в адміністративному процесі.

Тема 5 Відмова позивача від позову. Мирова угода
 

1. Особливості відмови позивача від позову, особливості укладення та виконання мирової
угоди в цивільному процесі. 2. Особливості відмови позивача від позову, особливості
укладення та виконання мирової угоди в господарському процесі. 3. Особливості відмови
позивача  від  позову,  особливості  укладення  та  виконання  мирової  угоди  в
адміністративному  процесі

Тема 6 Розгляд справи по суті
 

1.  Загальні  положення  розгляду  справи  по  суті,  відкриття  розгляду  справи  по  суті,
зясування обставин справи та дослідження доказів, судові дебати і ухвалення рішення в
цивільному процесі. 2. Загальні положення розгляду справи по суті, відкриття розгляду
справи  по  суті,  зясування  обставин  справи  та  дослідження  доказів,  судові  дебати  і
ухвалення рішення в господарському процесі. 3. Загальні положення розгляду справи по
суті,  відкриття  розгляду  справи  по  суті,  зясування  обставин  справи  та  дослідження
доказів, судові дебати і ухвалення рішення в адміністративному процесі.

Модуль 2. Особливості позовного провадження



Тема 7 Фіксування судового процесу
 

1. Особливості фіксування судового процесу та ведення протоколу судового засідання в
цивільному процесі. 2. Особливості фіксування судового процесу та ведення протоколу
судового  засідання  в  господарському  процесі.  3.  Особливості  фіксування  судового
процесу та ведення протоколу судового засідання в адміністративному процесі.

Тема 8 Зупинення і закриття провадження по справі, залишення позову без розгляду
 

1.  Особливості  зупинення  проваджеггя  по  справі,  закриття  провадження  по  справі,
залишення  позову  без  розгляду  в  цивільному  процесі.  2.  Особливості  зупинення
проваджеггя по справі, закриття провадження по справі, залишення позову без розгляду в
господарському  процесі.  3.  Особливості  зупинення  проваджеггя  по  справі,  закриття
провадження по справі, залишення позову без розгляду в адміністративному процесі.

Тема 9 Судові рішення
 

1. Порядок ухвалення рішень, ухвал, постанов, судових наказів в цивільному процесі. 2.
Порядок ухвалення рішень, ухвал, постанов, судових наказів в господарському процесі. 3.
Порядок ухвалення рішень, ухвал, постанов, судових наказів в адміністративному процесі

Тема 10 Розгляд справ у порядку спрощеного провадження
 

1.  Порядок  та  особливості  розгялу  справ  у  порядку  спрощеного  провадження  в
цивільному процесі.  2.  Порядок та  особливості  розгялу справ у  порядку спрощеного
провадження  в  господарському  процесі.  3.  Порядок  та  особливості  розгялу  справ  у
порядку спрощеного провадження в адміністративному процесі.

Тема 11 Заочний розгляд справи
 

1. Порядок та особливості заочного озгляду справи в цивільному процесі. 2. Порядок та
особливості  заочного  озгляду  справи  в  господарському  процесі.  3.  Порядок  та
особливості  заочного  озгляду  справи  в  адміністративному  процесі.

Тема 12 Особливості позовного провадження в окремих категоріях справ
 

1.  Особливості  позовного  провадження  в  окремих  категоріях  цивільних  справ.  2.
Особливості позовного провадження в окремих категоріях адміністратвиних справ.

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни
Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе:

РН1 Знати основні теоретичні положення позовного провадження в Україні

РН2 Аналізувати  проблеми,  які  виникають  в  процесі  реалізації  позовного
провадження  в  Україні

РН3 Правильно застосовувати положення чинного законодавства щодо кожного
виду позовного провадження в Україні

РН4 Уміти  складати  процесуальні  документи  по  кожному  виду  позовного
провадження в Україні

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності
7.1 Види навчальних занять



Тема 1. Письмові заяви учасників справи

Лк1 "Письмові заяви учасників справи" (денна)
 

1. Заяви по суті, позовна заява, відзив, відповідь на відзив, заперечення, пояснення третіх
осіб в цивільному процесі. 2. Заяви по суті, позовна заява, відзив, відповідь на відзив,
заперечення, пояснення третіх осіб в господарському процесі. 3. Заяви по суті, позовна
заява, відзив, відповідь на відзив, заперечення, пояснення третіх осіб в адміністративному
процесі.

Пр1 "Письмові заяви учасників справи" (денна)
 

1. Заяви по суті, позовна заява, відзив, відповідь на відзив, заперечення, пояснення третіх
осіб в цивільному процесі. 2. Заяви по суті, позовна заява, відзив, відповідь на відзив,
заперечення, пояснення третіх осіб в господарському процесі. 3. Заяви по суті, позовна
заява, відзив, відповідь на відзив, заперечення, пояснення третіх осіб в адміністративному
процесі.

Тема 2. Відкриття провадження по справі

Лк2 "Відкриття провадження по справі" (денна)
 

1. Пред'явлення позову, залишення позовної заяви без руху, повенення позовної зяави,
відмова  у  відкритті  провадження,  відкриття  провадження,  об'єднання  і  роз'єднання
позовів в цивільному провадженні. 2. Пред'явлення позову, залишення позовної заяви без
руху, повенення позовної зяави, відмова у відкритті провадження, відкриття провадження,
об'єднання  і  роз'єднання  позовів  в  господарському  процесі.  3.  Пред'явлення  позову,
залишення  позовної  заяви  без  руху,  повенення  позовної  зяави,  відмова  у  відкритті
провадження,  відкриття  провадження,  об'єднання  і  роз'єднання  позовів  в
адміністратвиному  процесі.

Пр2 "Відкриття провадження по справі" (денна)
 

1. Пред'явлення позову, залишення позовної заяви без руху, повенення позовної зяави,
відмова  у  відкритті  провадження,  відкриття  провадження,  об'єднання  і  роз'єднання
позовів в цивільному провадженні. 2. Пред'явлення позову, залишення позовної заяви без
руху, повенення позовної зяави, відмова у відкритті провадження, відкриття провадження,
об'єднання  і  роз'єднання  позовів  в  господарському  процесі.  3.  Пред'явлення  позову,
залишення  позовної  заяви  без  руху,  повенення  позовної  зяави,  відмова  у  відкритті
провадження,  відкриття  провадження,  об'єднання  і  роз'єднання  позовів  в
адміністратвиному  процесі.

Тема 3. Підготовче провадження

Лк3 "Підготовче провадження"
 

1.  Загальні  положення  підготовчого  провадження  та  порядок  його  проведення  в
цивільному процесі. 2. Загальні положення підготовчого провадження та порядок його
проведення в господарському процесі. 3. Загальні положення підготовчого провадження
та порядок його проведення в адміністративному процесі.



Пр3 "Підготовче провадження"
 

1.  Загальні  положення  підготовчого  провадження  та  порядок  його  проведення  в
цивільному процесі. 2. Загальні положення підготовчого провадження та порядок його
проведення в господарському процесі. 3. Загальні положення підготовчого провадження
та порядок його проведення в адміністративному процесі.

Тема 4. Врегулювання спору за участі судді

Лк4 "Врегулювання спору за участі судді" (денна)
 

1. Порядок проведення врегулювання спору за участю судді та припинення врегулювання
спору за участі судді в цивільному процесі. 2. Порядок проведення врегулювання спору за
участю  судді  та  припинення  врегулювання  спору  за  участі  судді  в  господарському
процесі.  3.  Порядок проведення врегулювання спору за  участю судді  та  припинення
врегулювання спору за участі судді в адміністративному процесі.

Пр4 "Врегулювання спору за участі судді" (денна)
 

1. Порядок проведення врегулювання спору за участю судді та припинення врегулювання
спору за участі судді в цивільному процесі. 2. Порядок проведення врегулювання спору за
участю  судді  та  припинення  врегулювання  спору  за  участі  судді  в  господарському
процесі.  3.  Порядок проведення врегулювання спору за  участю судді  та  припинення
врегулювання спору за участі судді в адміністративному процесі.

Тема 5. Відмова позивача від позову. Мирова угода

Лк5 "Відмова позивача від позову. Мирова угода" (денна)
 

1. Особливості відмови позивача від позову, особливості укладення та виконання мирової
угоди в цивільному процесі. 2. Особливості відмови позивача від позову, особливості
укладення та виконання мирової угоди в господарському процесі. 3. Особливості відмови
позивача  від  позову,  особливості  укладення  та  виконання  мирової  угоди  в
адміністративному  процесі

Пр5 "Відмова позивача від позову. Мирова угода" (денна)
 

1. Особливості відмови позивача від позову, особливості укладення та виконання мирової
угоди в цивільному процесі. 2. Особливості відмови позивача від позову, особливості
укладення та виконання мирової угоди в господарському процесі. 3. Особливості відмови
позивача  від  позову,  особливості  укладення  та  виконання  мирової  угоди  в
адміністративному  процесі

Тема 6. Розгляд справи по суті

Лк5 "Розгляд справи по суті" (денна)
 

1.  Загальні  положення  розгляду  справи  по  суті,  відкриття  розгляду  справи  по  суті,
зясування обставин справи та дослідження доказів, судові дебати і ухвалення рішення в
цивільному процесі. 2. Загальні положення розгляду справи по суті, відкриття розгляду
справи  по  суті,  зясування  обставин  справи  та  дослідження  доказів,  судові  дебати  і
ухвалення рішення в господарському процесі. 3. Загальні положення розгляду справи по
суті,  відкриття  розгляду  справи  по  суті,  зясування  обставин  справи  та  дослідження
доказів, судові дебати і ухвалення рішення в адміністративному процесі.



Пр6 "Розгляд справи по суті" (денна)
 

1.  Загальні  положення  розгляду  справи  по  суті,  відкриття  розгляду  справи  по  суті,
зясування обставин справи та дослідження доказів, судові дебати і ухвалення рішення в
цивільному процесі. 2. Загальні положення розгляду справи по суті, відкриття розгляду
справи  по  суті,  зясування  обставин  справи  та  дослідження  доказів,  судові  дебати  і
ухвалення рішення в господарському процесі. 3. Загальні положення розгляду справи по
суті,  відкриття  розгляду  справи  по  суті,  зясування  обставин  справи  та  дослідження
доказів, судові дебати і ухвалення рішення в адміністративному процесі.

Тема 7. Фіксування судового процесу

Лк7 "Фіксування судового процесу" (денна)
 

1. Особливості фіксування судового процесу та ведення протоколу судового засідання в
цивільному процесі. 2. Особливості фіксування судового процесу та ведення протоколу
судового  засідання  в  господарському  процесі.  3.  Особливості  фіксування  судового
процесу та ведення протоколу судового засідання в адміністративному процесі.

Пр7 "Фіксування судового процесу" (денна)
 

1. Особливості фіксування судового процесу та ведення протоколу судового засідання в
цивільному процесі. 2. Особливості фіксування судового процесу та ведення протоколу
судового  засідання  в  господарському  процесі.  3.  Особливості  фіксування  судового
процесу та ведення протоколу судового засідання в адміністративному процесі.

Тема 8. Зупинення і закриття провадження по справі, залишення позову без розгляду

Лк8  "Зупинення  і  закриття  провадження  по  справі,  залишення  позову  без  розгляду"
(денна)
 

1.  Особливості  зупинення  проваджеггя  по  справі,  закриття  провадження  по  справі,
залишення  позову  без  розгляду  в  цивільному  процесі.  2.  Особливості  зупинення
проваджеггя по справі, закриття провадження по справі, залишення позову без розгляду в
господарському  процесі.  3.  Особливості  зупинення  проваджеггя  по  справі,  закриття
провадження по справі, залишення позову без розгляду в адміністративному процесі.

Пр8  "Зупинення  і  закриття  провадження  по  справі,  залишення  позову  без  розгляду"
(денна)
 

1.  Особливості  зупинення  проваджеггя  по  справі,  закриття  провадження  по  справі,
залишення  позову  без  розгляду  в  цивільному  процесі.  2.  Особливості  зупинення
проваджеггя по справі, закриття провадження по справі, залишення позову без розгляду в
господарському  процесі.  3.  Особливості  зупинення  проваджеггя  по  справі,  закриття
провадження по справі, залишення позову без розгляду в адміністративному процесі.

Тема 9. Судові рішення

Лк9 "Судові рішення"
 

1. Порядок ухвалення рішень, ухвал, постанов, судових наказів в цивільному процесі. 2.
Порядок ухвалення рішень, ухвал, постанов, судових наказів в господарському процесі. 3.
Порядок ухвалення рішень, ухвал, постанов, судових наказів в адміністративному процесі



Пр9 "Судові рішення"
 

1. Порядок ухвалення рішень, ухвал, постанов, судових наказів в цивільному процесі. 2.
Порядок ухвалення рішень, ухвал, постанов, судових наказів в господарському процесі. 3.
Порядок ухвалення рішень, ухвал, постанов, судових наказів в адміністративному процесі

Тема 10. Розгляд справ у порядку спрощеного провадження

Лк10 "Розгляд справ у порядку спрощеного провадження" (денна)
 

1.  Порядок  та  особливості  розгялу  справ  у  порядку  спрощеного  провадження  в
цивільному процесі.  2.  Порядок та  особливості  розгялу справ у  порядку спрощеного
провадження  в  господарському  процесі.  3.  Порядок  та  особливості  розгялу  справ  у
порядку спрощеного провадження в адміністративному процесі.

Пр10 "Розгляд справ у порядку спрощеного провадження" (денна)
 

1.  Порядок  та  особливості  розгялу  справ  у  порядку  спрощеного  провадження  в
цивільному процесі.  2.  Порядок та  особливості  розгялу справ у  порядку спрощеного
провадження  в  господарському  процесі.  3.  Порядок  та  особливості  розгялу  справ  у
порядку спрощеного провадження в адміністративному процесі.

Тема 11. Заочний розгляд справи

Лк11 "Заочний розгляд справи" (денна)
 

1. Порядок та особливості заочного озгляду справи в цивільному процесі. 2. Порядок та
особливості  заочного  озгляду  справи  в  господарському  процесі.  3.  Порядок  та
особливості  заочного  озгляду  справи  в  адміністративному  процесі

Пр11 "Заочний розгляд справи" (денна)
 

1. Порядок та особливості заочного озгляду справи в цивільному процесі. 2. Порядок та
особливості  заочного  озгляду  справи  в  господарському  процесі.  3.  Порядок  та
особливості  заочного  озгляду  справи  в  адміністративному  процесі

Тема 12. Особливості позовного провадження в окремих категоріях справ

Лк12 "Особливості позовного провадження в окремих категоріях справ"
 

1.  Особливості  позовного  провадження  в  окремих  категоріях  цивільних  справ.  2.
Особливості позовного провадження в окремих категоріях адміністратвиних справ.

Пр12 "Особливості позовного провадження в окремих категоріях справ"
 

1.  Особливості  позовного  провадження  в  окремих  категоріях  цивільних  справ.  2.
Особливості позовного провадження в окремих категоріях адміністратвиних справ.

7.2 Види навчальної діяльності

НД1 Виконання практичних завдань

НД2 Виконання ситуативних вправ

НД3 Обговорення (чат, форум)

НД4 Рецензування



8. Методи викладання, навчання
Дисципліна передбачає навчання через:

МН1 Круглий стіл

МН2 Лекції-дискусії

МН3 Мозковий штурм

МН4 Практико-орієнтоване навчання

Лекції надають студентам матеріали щодо основ позовного провадження в Україні з різних
точок зору, що є основою для самостійного навчання здобувачів вищої освіти (РН 1). Лекції
доповнюються практичними заняттями, що надають студентам можливість застосовувати
теоретичні знання на практичних прикладах (РН 2, РН 3, РН 4), а використання «мозкового
штурму» надає можливість перевірити якість і глибину засвоєного теоретичного матеріалу
(РН 1). Практико-орієнтоване навчання передбачає застосування положень законодавства в
означеній сфері  в  конкретних правових ситуаціях (РН 3,  РН4).  Самостійному навчанню
сприятиме підготовка до лекцій, практичних занять. Як наслідок, студенти розвиватимуть
навички самостійного  навчання,  швидкого  критичного  читання,  синтезу  та  аналітичного
мислення.

У студентів  під  час  вивчення дисципліни формуються  навички застосування отриманих
знань у практичній сфері та здатність працювати в команді.

9. Методи та критерії оцінювання
9.1. Критерії оцінювання

Визначення
Чотирибальна

національна шкала
оцінювання

Рейтингова бальна
шкала оцінювання

Відмінне виконання лише з незначною кількістю
помилок 5 (відмінно) 90 ≤ RD ≤ 100

Вище середнього рівня з кількома помилками 4 (добре) 82 ≤ RD < 89

Загалом  правильна  робота  з  певною кількістю
помилок 4 (добре) 74 ≤ RD < 81

Непогано, але зі значною кількістю недоліків 3 (задовільно) 64 ≤ RD < 73

Виконання задовольняє мінімальні критерії 3 (задовільно) 60 ≤ RD < 63

Можливе повторне складання 2 (незадовільно) 35 ≤ RD < 59

Необхідний  повторний  курс  з  навчальної
дисципліни 2 (незадовільно) 0 ≤ RD < 34

9.2 Методи поточного формативного оцінювання

МФО1 Експрес-тестування

МФО2 Захист презентацій та рефератів

МФО3 Опитування та усні коментарі викладача за його результатами



МФО4 Перевірка та оцінювання письмових завдань

МФО5 Розв'язування ситуаційних завдань

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання

МСО1 Виконання пошуково-дослідного завдання (підготовка, презентація, захист)

МСО2 Складання комплексного письмового модульного контролю

МСО3 Оцінювання письмових робіт

МСО4 Реферат (підготовка, презентація, захист)

Контрольні заходи:

5 семестр 100 балів

МСО1. Виконання пошуково-дослідного завдання (підготовка, презентація,
захист) 25

25

МСО2. Складання комплексного письмового модульного контролю 25

25

МСО3. Оцінювання письмових робіт 25

25

МСО4. Реферат (підготовка, презентація, захист) 25

25

Контрольні заходи в особливому випадку:

5 семестр 100 балів

МСО1. Виконання пошуково-дослідного завдання (підготовка, презентація,
захист) 25

25

МСО2. Складання комплексного письмового модульного контролю 25

25

МСО3. Оцінювання письмових робіт 25

25

МСО4. Реферат (підготовка, презентація, захист) 25

25

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни
10.1 Засоби навчання

ЗН1 Інформаційно-комунікаційні системи



© Центр інформаційних систем

ЗН2 Бібліотечні фонди

ЗН3 Мультимедіа,  відео-  і  звуковідтворювальна,  проєкційна  апаратура
(відеокамери,  проєктори,  екрани,  смартдошки  тощо)

ЗН4 Телекомунікаційні мережі

10.2 Інформаційне та навчально-методичне забезпечення

Основна література

1 Цивільний  процесуальний  кодекс  України  від  18.03.2004.  URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text

2 Господарський  процесуальний  кодекс  України  від  06.11.1991  р.  URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12

3 Кодекс  адміністративного  судочинства  України  від  06.07.2005  р.  URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15


