
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА  

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Опис вибіркової навчальної дисципліни «Перегляд судових рішень у 

цивільних справах» 

для підготовки здобувачів ступеня магістр 

за спеціальністю 081 Право  

Назва навчальної 

дисципліни 
Перегляд судових рішень у цивільних справах 

Кафедра  Цивільного права та процесу 

Курс та семестр 1 курс, 2 семестр 

Форма контролю залік 

Викладач (орієнтовно) 

Лекції, консультації: Трач Оксана Михайлівна,кандидатка юридичних 

наук, доцентка, доцентка кафедри цивільного права та процесу.  

(http://www.univer.km.ua/pro-universytet/kafedry/kafedra-tsyvilnoho-

prava-ta-protsesu) 

Семінарські заняття, консультації: Трач Оксана Михайлівна, 

кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри цивільного 

права та процесу.  

(http://www.univer.km.ua/pro-universytet/kafedry/kafedra-tsyvilnoho-

prava-ta-protsesu) 

Мета навчальної 

дисципліни  

Основна мета навчальної дисципліни — навчити студентів ефективно 

працювати з судовою практикою у цивільних справах, отримати 

навички і вміння у сфері перегляду судових рішень у цивільних 

справах. 

Програмні 

компетентності, які 

здобуваються під час 

вивчення навчальної 

дисципліни відповідно до 

стандарту вищої освіти 

Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК1. Здатність застосовувати принципи верховенства права для 

розв’язання складних задач і проблем, у тому числі, у ситуаціях 

правової невизначеності. 

СК3. 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  

СК4. Здатність оцінювати взаємодію міжнародного права та 

міжнародних правових систем з правовою системою України. 

СК5. Здатність використовувати сучасні правові доктрини та принципи 

у правотворчості та в процесі застосовування інститутів публічного і 

приватного права, а також кримінальної юстиції. 

СК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, давати 

розгорнуту юридичну аргументацію. 

СК7. Здатність застосовувати знання та розуміння основних засад 

(принципів) та процедур судочинства в Україні.  

СК10. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають 
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системного, логічного та функціонального тлумачення норм права, а 

також розуміння особливостей практики їх застосування. 

СК11. Здатність критично оцінювати ефективність представництва і 

захисту прав, свобод та інтересів клієнтів. 

СК15. Здатність самостійно готувати проекти актів правозастосування, 

враховуючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та 

вмотивованості. 

Результати навчання 

відповідно до стандарту 

вищої освіти 

РН6. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти 

опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи. 

РН7. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і 

обґрунтовувати варіанти їх розв’язання  

РН13. Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих 

правових інститутів. РН14. Обґрунтовувати правову позицію на різних 

стадіях правозастосування. 

РН15. Мати практичні навички розв’язання проблем, пов’язаних з 

реалізацією процесуальних функцій суб’єктів правозастосування. 

РН17. Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі 

правозастосування у різних сферах професійної діяльності. 

Зміст навчальної 

дисципліни 

Тема 1. Судова помилка як категорія цивільного процесуального права. 

Тема 2. Поняття та система перегляду судових рішень. 

Тема 3. Перегляд, скасування судових рішень у цивільних справах 

судом першої інстанції.   

Тема 4. Апеляційне провадження як спосіб перегляду судових рішень у 

цивільних справах  

Тема 5. Касаційне провадження як спосіб перегляду судових рішень у 

цивільних справах. 

Тема 6. Провадження у зв’язку з нововиявленими та виключними 

обставинами як спосіб перегляду судових рішень у цивільних справах 

 


