
 

 

НАЦІОНАЛЬНА ШКОЛА СУДДІВ УКРАЇНИ 

    

 

 

 
Тренінг  “Особливості розгляду спорів про визнання правочинів 

недійсними” 
 
 

ПРОГРАМА 
 

 
 

 

 

Мета тренінгу:  
надання практичних порад для набуття знань, умінь та практичних навичок розгляду та 
вирішення справ, пов’язаних з недійсністю правочинів 
 

 

Навчальні цілі та очікуванні результати тренінгу  

У результаті опанування цього тренінгу учасники та учасниці зможуть 
 
знати:  
 зміст поняття “правочин” і його види 

 умови дійсності правочину та наслідки їх недотримання 

 відмінність між державною реєстрацією правочинів та прав 

 поняття недійсності правочину, його розмежування з суміжними поняттями 
“неукладеність”, “розірвання” договору 

 види недійсних правочинів: оспорювані та нікчемні правочини 

 загальні та спеціальні наслідки недійсності правочинів 

 зміст понять “реституція”, кондикція, “віндикація” та критерії їх розмежування 

 види реституції та способи її здійснення 



 

 

 особливості застосування реституції в окремих випадках 

 інші наслідки, пов’язані з недійсністю правочину: конфіскація, відшкодування 
збитків та моральної шкоди 

 вплив недійсності основного зобов’язання на дійсність забезпечувального 
зобов’язання 

 випадки та способи “зцілення” нікчемних правочинів 

 підстави для визнання дійсними договорів з нерухомістю, укладених з 
порушенням обов’язкової нотаріальної форми 

 види позовних вимог, пов’язаних з недійсністю правочину 

 підвідомчість та підсудність справ про визнання правочинів недійсними 

 особливості обрахування судового збору за вимогами щодо недійсності 
правочинів 

 склад осіб, які беруть участь у справах про визнання правочину недійсним 

 особливості застосування принципу диспозитивності цивільного судочинства у 
справах, пов’язаних з недійсністю правочинів 

 особливості розгляду справ про недійсність правочинів, пов’язаних з обігом 
нерухомості 

 особливості розгляду справ про визнання недійсними правочинів внаслідок 
невідповідності волі та волевиявлення його учасника 

 підстави та наслідки визнання недійсними правочинів, вчинених за межами 
дієздатності 

 підстави недійсності правочинів у сфері кредитних правовідносин 
 
вміти:  
 перевіряти наявність підстав для відкриття провадження у справі 

 визначати обставини, які підлягають встановленню у справах, пов’язаних з 
недійсністю правочинів 

 визначати момент вчинення спірного правочину 

 розмежовувати “неукладені” та недійсні правочини 

 визначати вид недійсного правочину 

 встановлювати момент початку перебігу позовної давності за вимогами, 
пов’язаними з недійсністю правочину 

 визначати правильний спосіб захисту у конкретних обставинах справи 

 ідентифікувати випадки, коли суд повинен вийти за межі позовних вимог 

 формулювати резолютивну частину рішення суду 

 мотивувати рішення суду у справах про визнання правочину недійсним 
  



 

 

 

  
10:00 – 10:10 Відкриття тренінгу, пояснення мети та завдань, методів роботи, 

визначення правил, які будуть діяти під час тренінгу. Знайомство зі 
слухачами 

 
10:10 – 10:40 Поняття та види недійсних правочинів. Наслідки недійсності 

правочину 
Міні-лекція з використанням презентації 
 

10:40 – 11:00 Практичне завдання для роботи в малих групах 
 

11:00 – 11:20 Доповіді малих груп 
Коментарі викладача (тренера) 

  
11:20 – 11:30 
 

Перерва 
 

11:30 – 12:00 Визнання правочину дійсним як спосіб захисту порушеного права 
Міні-лекція з використанням презентації. Модерована дискусія 
 

12:00 – 12:20 Процесуальні аспекти розгляду справ про визнання правочинів 
недійсними 
Міні-лекція з використанням презентації 

 
12:20 – 12:30 Практичне завдання для роботи в малих групах 

 
12:30 – 12:50 Доповіді малих груп 

Коментарі викладача (тренера) 
  
12:50 – 13:50 Перерва 

 
13:50 – 14:05 Експрес-опитування з використанням клікерів 

Коментарі викладача (тренера) 
  
14:05 – 14:25 Визнання недійсними правочинів, пов’язаних з обігом 

нерухомості 
Міні-лекція з використанням презентації 

 
14:25 – 14:35 
 

Практичне завдання 
Робота в малих групах 

  
14:35 – 14:50  Доповіді малих груп  

Коментарі викладача (тренера) 
  
14:50 – 15:10 Невідповідність волі та волевиявлення сторони правочину як 

підстава його недійсності  
Міні-лекція з використанням презентації 

  
15:10 – 15:20 Перерва 
  
15:20 – 15:30 Демонстрація відео “Єралаш” 

Модерована дискусія 



 

 

  
15:30 – 15:50 Наслідки вчинення правочину за межами дієздатності  

Міні-лекція з використанням презентації  
  
15:50 – 16:20 
 

Практичне завдання 
Робота в малих групах  
 

16:20 – 16:40 Доповіді малих груп  
Коментарі викладача (тренера) 

  
16:40 – 17:00 Підведення підсумків тренінгу 
 


