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ВСТУП 

Вивчення навчальної дисципліни «Цивільний процес» має важливе 

значення, оскільки вона належить до фундаментальних навчальних 

дисциплін та значним чином впливає на формування професійних навичок 

сучасного юриста. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Цивільний процес» є 

сприяння становленню сучасного кваліфікованого фахівця-юриста; 

усвідомлення здобувачами вищої освіти значення норм права, що регулюють 

різноманітні форми захисту прав, свобод, законних інтересів фізичних та 

юридичних осіб, засвоєння ними теоретичних положень науки цивільного 

процесу, ознайомлення з порядком розгляду і вирішення цивільних справ, 

формування у них відповідних професійних компетенцій щодо правильного 

застосування отриманих знань та правових норм під час розв’язання  

конкретних завдань. 

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Цивільний 

процес» є оволодіння навичками самостійної практичної роботи з 

цивільними процесуальними нормами, засвоєння сутті цивільних 

процесуальних правових категорій, змісту цивільних процесуальних 

правових інститутів, об’єктивних закономірностей їх розвитку, навчитися 

розуміти конкретний зміст норм цивільного процесуального права, 

тлумачити їх та правильно застосовувати під час вирішення конкретних 

справ, розуміти та правильно тлумачити роз’яснення пленуму Верховного 

суду України, набути досвіду науково-дослідної роботи в галузі цивільного 

процесуального права. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої 

освіти повинні 

знати: 

– стан основних проблем науки цивільного процесу;  
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– функції судової влади в системі державної влади та форми її 

здійснення;  

– суть і значення цивільної процесуальної форми;  

– джерела цивільного процесуального права та їх структуру;  

– поняття й значення цивільних процесуальних правовідносин, їх місце 

в механізмі правового регулювання;  

– правовий статус суду та осіб, які беруть участь у справі, їх 

процесуальні права та обов’язки;  

– чинні норми цивільного процесуального права; 

– зміст правових інститутів, сутність цивільних процесуальних 

правових категорій;  

– систему процесуальних актів та вимоги, яким вони повинні 

відповідати; порядок реалізації судових постанов і рішень. 

уміти: 

– правильно тлумачити та застосовувати норми цивільного процесу в 

процесі роботи за юридичною спеціальністю;  

– використовувати дані науки цивільного процесу для розв’язання 

професійних завдань;  

– оцінювати докази у цивільній справі;  

– складати цивільно-процесуальні документи та ділову документацію;  

– аргументувати власну точку зору та прийняте за конкретним 

завданням рішення. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 195 годин/ 6,5 

кредитів ECTS. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ 

ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 

л п сем с. р. л п сем с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Змістовий модуль 1 

Тема 1  

Загальні 

положення 

цивільного 

процесуального 

права України  

 

 

12 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

– 

 

 

8 

 

 

 

12 

 

 

 

0,8 

 

 

 

0,3 

 

 

– 

 

 

11 

Тема 2  

Правовий статус 

учасників 

цивільного 

процесу 

 

12 

 

2 

 

2 

 

– 

 

8 

 

12 

 

0,8 

 

0,3 

 

– 

 

11 

Тема 3 

Цивільна 

юрисдикція та 

підсудність 

цивільних справ 

 

 

12 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

– 

 

 

8 

 

 

12 

 

 

0,8 

 

 

0,3 

 

 

– 

 

 

10 

Тема 4 

Докази та 

доказування  

 

12 

 

2 

 

2 

 

– 

 

8 

 

12 

 

0,8 

 

0,3 

 

– 

 

11 

Тема 5 

Процесуальні 

строки. Судові 

витрати. 

Процесуальний 

примус 

 

 

12 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

– 

 

 

8 

 

 

12 

 

 

0,8 

 

 

0,3 

 

 

– 

 

 

11 

Тема 6 

Наказне 

провадження 

 

12 

 

2 

 

2 

 

– 

 

8 

 

12 

 

0,8 

 

0,3 

 

– 

 

11 
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Тема 7-8 

Позовне 

провадження 

 

15 

 

4 

 

4 

 

– 

 

11 

 

15 

 

1,2 

 

1,2 

 

– 

 

11 

Разом за  

змістовим 

модулем 1 

99 16 16 – 67 99 6,4 3,6 – 87 

Змістовий модуль 2 

Тема 9 

Судові рішення 
12 2 2 – 8 12 0,8 0,3 – 11 

Тема 10 

Окреме 

провадження 

 

12 

 

2 

 

2 

 

– 

 

8 

 

12 

 

0,8 

 

0,3 

 

– 

 

11 

Тема 11 

Апеляційне 

провадження 

 

12 

 

2 

 

2 

 

– 

 

8 

 

12 

 

0,8 

 

0,3 

 

– 

 

11 

Тема 12 

Касаційне 

провадження 

 

12 

 

2 

 

2 

 

– 

 

8 

 

12 

 

0,8 

 

0,3 

 

– 

 

11 

Тема 13 

Перегляд судових 

рішень за ново- 

виявленими або 

виключними 

обставинами 

 

 

12 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

– 

 

 

8 

 

 

12 

 

 

0,8 

 

 

0,3 

 

 

– 

 

 

11 

Тема 14 

Процесуальні 

питання, пов’язані 

з виконанням 

судових рішень у 

цивільних справах 

та рішень інших 

органів (посадових 

осіб). 

 Судовий контроль 

за виконанням 

судових рішень 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

0,8 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

– 
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Тема 15 

Провадження у 

справах про 

оскарження рішень 

третейських судів, 

оспорювання 

рішень 

 

 

 

12 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

– 

 

 

8 

 

 

 

12 

 

 

 

0,8 

 

 

 

0,3 

 

 

 

– 

 

 

 

11 
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міжнародних 

комерційних 

арбітражів. 

Визнання та 

виконання рішень 

іноземних судів, 

міжнародних 

комерційних 

арбітражів в 

Україні, надання 

дозволу на 

примусове 

виконання рішень 

третейських судів 

Тема 16 

Відновлення 

втраченого 

судового 

провадження. 

Провадження у 

справах за участю 

іноземних осіб 

 

 

12 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

– 

 

 

8 

 

 

12 

 

 

0,8 

 

 

0,3 

 

 

 

– 

 

 

11 

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

96 16 16 – 64 96 6,4 2,4 – 88 

Усього годин: 195 32 32 – 131 195 14 6 – 175 
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2 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Практичне заняття № 1 

Тема. Загальні положення цивільного процесуального права 

України 

Мета: закріпити теоретичні знання студентів про предмет, метод і 

систему цивільного процесу; формувати у студентів правове мислення, 

розвивати вміння грамотно висловлювати власні думки та вміло 

використовувати набуті знання в практичній діяльності; навчити 

користуватись нормативно-правовою базою. 

Короткі теоретичні відомості 

Вид цивільного судочинства – це зумовлений характером і 

специфікою матеріального права чи інтересу, що захищається законом, 

процесуальний порядок відкриття, розгляду, вирішення визначеної групи 

цивільних справ. 

Джерелами цивільного процесуального права є способи або форми 

вираження державної волі українського народу, щодо яких ця воля стає 

правом. 

Метод цивільного процесуального права – це сукупність закріплених 

у нормах цивільного процесуального права способів і засобів впливу на 

відносини, які регулюються, і поведінку їх суб’єктів. 

Нормами цивільного процесуального права є встановлені державою 

Україна загальнообов’язкові правила, що регулюють порядок здійснення 

правосуддя в цивільних справах. 

Предмет цивільного процесуального права – це процесуальний 

порядок провадження в цивільних справах, який визначається:  

а) системою процесуальних дій, які виконуються судом і учасниками 

процесу, змістом, формою, умовами виконання процесуальних дій;  

б) системою цивільних процесуальних прав і обов’язків суб’єктів 

правовідносин, які зумовлюють зміст цивільних процесуальних дій;  
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в) гарантіями реалізації цивільних процесуальних прав і обов’язків. 

Система цивільного процесуального права – це сукупність норм та 

інститутів галузі права, зумовлених предметом правового регулювання. 

Стадією цивільного процесу називається сукупність процесуальних 

дій, спрямованих на реалізацію певної мети: прийняття заяв, підготовку 

справи до судового розгляду, судовий розгляд і т. д. 

Цивільна процесуальна форма – це встановлений цивільним 

процесуальним правом порядок розгляду і вирішення цивільних справ 

судами загальної юрисдикції. 

Цивільне процесуальне право – це сукупність і система правових 

процесуальних норм, предметом регулювання яких є суспільні відносини у 

сфері здійснення правосуддя у цивільних справах судами загальної 

юрисдикції. 

Цивільне судочинство – це врегульований нормами цивільного 

процесуального права порядок провадження в цивільних справах, який 

визначається системою взаємопов’язаних цивільних прав та обов’язків і 

цивільних процесуальних дій, якими вони реалізуються їх суб’єктами – 

судом і учасниками процесу. 

Питання для обговорення 

1. Поняття цивільного процесуального права, його предмет, метод і 

система. Значення цивільного процесуального права, його співвідношення з 

іншими галузями права. Цивільно-процесуальне законодавство. 

2. Поняття цивільного судочинства, його завдання та види. Стадії 

цивільного процесу. 

3. Поняття, система та значення принципів цивільного процесуального 

права, їх класифікація.  

Завдання до теми 

Завдання 1. Вивчити навчальний матеріал. 

Завдання 2. Підготувати та обговорити реферати на тему: 

2.1 Методологія науки цивільного процесуального права. 
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2.2 Джерела цивільного процесуального права. 

Контрольні питання 

1. Які завдання стоять перед цивільним судочинством? Розкрийте їх з 

посиланням на норми ЦПК України та інші нормативні акти.  

2. У діях яких суб’єктів цивільного процесу виявляється така складова 

його методу, як диспозитивність?  

3. У чому виявляється імперативність методу цивільного процесуального 

права?  

4. Чим відрізняється помилка у праві від прогалин у законі?  

5. Яким чином та за яких умов суд під час розгляду цивільної справи 

застосовує аналогію закону чи права? 

Література: [1, с. 25; 2, с. 12–14; 3, с. 12; 4, с. 23]. 

Практичне заняття № 2 

Тема. Правовий статус учасників цивільного процесу 

Мета: закріпити теоретичні знання студентів про учасників у 

цивільному процесі, їх права та обов’язки; розвинути вміння грамотно 

висловлювати власні думки; навчити користуватись нормативно-правовою 

базою. 

Короткі теоретичні відомості 

Відповідач – у цивільному судочинстві сторона, якій пред’явлено позов. 

Заміна неналежного відповідача – це процесуальна дія суду, яка 

оформлена ухвалою про виведення із цивільної справи неналежного 

відповідача і допущення (залучення) належного. 

Неналежний відповідач – та особа, яка не повинна відповідати за 

пред’явленим до неї в суді позовом. 

Неналежний позивач – це особа, якій не належить право вимоги з 

пред‘явленого в суді позову. 

Неналежна сторона – це та особа, яка не є суб‘єктом права вимоги чи 

несення обов’язку. 
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Особи, які беруть участь у справі – це суб’єкти, які мають 

заінтересованість у предметі процесу. 

Позивач – особа, в захист прав і охоронюваних законом інтересів якої 

порушено цивільну справу. 

Представництво в цивільному процесі – це процесуальна діяльність 

особи (представника), спрямована на захист суб’єктивних прав, свобод чи 

інтересів іншої особи, яка бере участь у справі, та сприяння судові у повному 

і об’єктивному з’ясуванні обставин справи, в ухваленні законного і 

обґрунтованого рішення. 

Процесуальна співучасть – це обумовлена матеріальним правом 

множинність осіб на тій чи іншій стороні в цивільному процесі внаслідок 

наявності загального права або загального обов’язку.  

Процесуальне правонаступництво – це заміна особи у відносинах, 

щодо яких виник спір, у разі її вибуття з цивільної справи.  

Сторони у цивільному процесі – головні учасники цивільного процесу, 

це основні особи, які беруть участь у справі. Згідно зі ст. 60 ЦПК. У справах 

позовного провадження сторонами є позивач і відповідач.  

Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета 

спору – це суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин, які беруть 

участь у процесі із справи на стороні позивача або відповідача з метою 

захисту своїх суб’єктивних прав та інтересів. 

Третіми особами називаються суб’єкти цивільних процесуальних 

правовідносин, які для захисту особистих суб’єктивних прав, свобод чи 

інтересів вступають у порушену в суді цивільну справу. 

Питання для обговорення 

1. Склад суду. Правове положення суддів у цивільному процесі. 

Народні засідателі. 

2. Поняття сторін в цивільному процесі. Позивач. Відповідач.  

3. Поняття і види процесуальної співучасті, її підстави.  
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4. Поняття належної та неналежної сторони. Умови, порядок і 

правові наслідки заміни неналежного відповідача, залучення 

співвідповідачів. 

5. Поняття та види третіх осіб у цивільному процесі.  

6. Процесуальне правонаступництво. 

7. Поняття представництва в суді, його підстави і види.  

8. Підстави і мета участі в цивільному процесі органів та осіб, яким 

законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб. 

9. Загальна характеристика інших учасників цивільного процесу.  

Завдання до теми 

Завдання 1. Вивчити навчальний матеріал. 

Завдання 2. Підготувати та обговорити реферати на тему: 

2.1 Правовий статус експерта в цивільному процесі. 

2.2 Правовий статус свідка в цивільному процесі. 

Контрольні питання 

1. Поняття сторін у цивільному процесі. 

2. Процесуальні права та обов’язки сторін у цивільному процесі. 

3. Процесуальна співучасть. 

4. Заміна неналежного відповідача. 

5. Процесуальне правонаступництво. 

6. Поняття та види третіх осіб у цивільному процесі. 

7. Поняття та значення процесуального представництва. Види 

процесуального представництва. 

8. Повноваження представника в суді. Документи, що посвідчують 

повноваження представника. 

9. Поняття та види інших учасників судового процесу. 

Література: [1, с. 23; 2, с. 10; 3, с. 12; 4, с. 23; 5, с. 15–17]. 
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Практичне заняття № 3 

Тема. Цивільна юрисдикція та підсудність цивільних справ 

Мета: закріпити теоретичні знання щодо підвідомчості справ, що 

розглядаються у порядку цивільного судочинства та ознайомити студентів з 

основними правилами визначення підсудності. 

Короткі теоретичні відомості 

Наказне провадження призначене для розгляду справ за заявами про 

стягнення грошових сум незначного розміру, щодо яких відсутній спір або 

про його наявність заявнику невідомо. 

Окреме провадження призначене для розгляду справ про підтвердження 

наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для 

охорони прав та інтересів особи або створення умов для здійснення нею 

особистих немайнових чи майнових прав або підтвердження наявності чи 

відсутності неоспорюваних прав. 

Усі справи, що підлягають вирішенню в порядку цивільного 

судочинства, розглядаються місцевими загальними судами як судами 

першої інстанції. 

Апеляційні суди переглядають в апеляційному порядку судові рішення 

місцевих судів, які знаходяться у межах відповідного апеляційного округу 

(території, на яку поширюються повноваження відповідного апеляційного 

суду). 

Верховний Суд переглядає у касаційному порядку судові рішення, 

ухвалені судами першої та апеляційної інстанцій. 

Питання для обговорення 

1. Поняття та значення цивільної юрисдикції.  

2. Види цивільної юрисдикції.  

3. Особливості підвідомчості окремих категорій цивільних справ (що 

виникають з житлових, трудових, сімейних, земельних правовідносин 

тощо). 
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4. Поняття, значення та види підсудності цивільних справ, її 

відмінність від підвідомчості.  

5. Територіальна підсудність, її види.  

6. Наслідки порушення правил підсудності.  

7. Порядок передачі справи з одного суду до іншого.  

Завдання до теми 

Завдання 1. Вивчити навчальний матеріал. 

Завдання 2. Підготувати та обговорити реферати на тему: 

2.1 Система судів цивільної юрисдикції. 

2.2 Інститут підсудності в міжнародному аспекті. 

Контрольні питання 

1. Поняття та види цивільної юрисдикції. 

2. Загальні правила визначення підвідомчості цивільних прав суду. 

3. Поняття і види підсудності. 

4. Виключна підсудності. 

5. Територіальна підсудність та її види. 

6. Наслідки порушення правил про підсудність. Зміна підсудності. 

Література: [7, с. 32; 8, с. 32–34; 9, с. 42]. 

Практичне заняття № 4 

Тема. Докази та доказування 

Мета: ознайомити студентів з видами доказів та стадіями доказування у 

цивільному процесі. 

Короткі теоретичні відомості 

Докази з цивільної справи – будь-які фактичні дані, на підставі яких суд 

встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і 

заперечення сторін та інших обставини, які мають значення для вирішення 

справи. 

Забезпечення доказів передбачає вжиття судом невідкладних заходів 

щодо закріплення у визначеному процесуальному порядку фактичних даних 

з метою використання їх як доказів під час розгляду цивільних справ. 



 
17 

 

 

Загальновідомі факти – це обставини, які відомі широкому колу осіб, у 

тому числі і суду. 

Засоби доказування – це форма закріплення фактичних даних у 

цивільній справі, якими є: а) пояснення сторін, третіх осіб, їхніх 

представників, допитаних як свідків; б) показання свідків; в) письмові 

докази; г) речові докази, зокрема звуко- і відеозаписи; д) висновки експертів. 

Зміст доказів складають фактичні дані про обставини справи, що 

обґрунтовують вимоги і заперечення сторін та інші обставини, що мають 

значення для вирішення справи. 

Оцінка доказів – це розумова діяльність суб’єктів доказування, що 

ґрунтується на законах логіки і процесуального права.  

Порядок дослідження – це система виконуваних процесуальних дій з 

дослідження доказів. 

Предметом доказування – є факти, які обґрунтовують заявлені вимоги 

чи заперечення або мають інше значення для вирішення справи (причини 

пропуску строку позовної давності тощо) і підлягають встановленню під час 

ухвалення судового рішення. 

Процесуальна форма доказів – це засоби доказування, які виступають 

джерелами інформації про фактичні дані. 

Спосіб дослідження – це одержання інформації про фактичні дані, які 

встановлюються на підставі пояснень сторін, третіх осіб, їхніх представників,  

допитаних як свідків, показань свідків, письмових доказів, речових доказів, 

висновків експертів. 

Судове доказування – це діяльність учасників цивільного процесу у разі 

визначальної ролі суду з надання, збирання, дослідження й оцінки доказів з 

метою встановлення з їх допомогою дійсних обставин справи, прав і 

обов’язків сторін. 

Питання для обговорення 

1. Роль доказів і доказування в цивільному процесі.  

2. Поняття доказів, їх класифікація.  
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3. Поняття доказування, його стадії. Предмет доказування.  

4. Підстави звільнення від доказування.  

5. Належність доказів. Допустимість доказів.  

6. Обов’язки доказування і подання доказів.  

7. Судові доручення щодо збирання доказів.  

8. Порядок дослідження та оцінки доказів у цивільному процесі. 

9. Підстави, способи і порядок забезпечення доказів. Витребування 

доказів. 

10. Засоби доказування.  

Завдання до теми 

Завдання 1. Вивчити навчальний матеріал. 

Завдання 2. Підготувати та обговорити реферати на тему: 

2.1 Правова природа письмових доказів у цивільному процесі. 

2.2 Експертиза як основна форма застосування спеціальних знань у 

цивільному процесі. 

Контрольні питання 

1. Які основні етапи допиту свідків? 

2. Чим відрізняються один від одного дослідження пояснення сторін, 

допиту свідків і висновків експерта? 

3. Яка роль суду в процесі доказування на стадії підготовки справи до 

судового розгляду? 

4. Які особливості доказування у справах окремого провадження? 

5. Яка специфіка доказування в наказному провадженні? 

Література: [4, с. 32–34; 5, с. 21; 6, с. 65]. 

Практичне заняття № 5 

Тема. Процесуальні строки. Судові витрати. Процесуальний примус 

Мета: ознайомити студентів з процесуальними строками, судовими 

витратами  та процесуальним примусом. 
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Короткі теоретичні відомості 

Витрати по провадженню справи – це грошові витрати, які несуть 

сторони, треті особи з самостійними вимогами у справах позовного 

провадження, заявники та заінтересовані особи у справах окремого 

провадження за вчинення в їхніх інтересах процесуальних дій, пов‘язаних з 

розглядом справи у порядку цивільного судочинства. 

Витрати на правову допомогу – це витрати, пов’язані з оплатою 

правової допомоги адвоката або іншого спеціаліста в галузі права. 

Платники судового збору – громадяни України, іноземці, особи без 

громадянства, підприємства, установи, організації, інші юридичні особи        

(у тому числі іноземні) та фізичні особи – підприємці, які звертаються до 

суду. 

Початок перебігу процесуального строку – наступний день після 

відповідної календарної дати або настання події, з якою пов’язано його 

початок. 

Судовий збір – є збір, що справляється на всій території України за 

подання заяв, скарг до суду, а також за видачу судами документів і 

включається до складу судових витрат. що справляється державними 

органами в установленому розмірі із фізичних і юридичних осіб за вчинення 

в їх інтересах окремих дій та видачу документів, що мають юридичне 

значення. 

Цивільні процесуальні строки – це строки, встановлені ЦПК для 

вчинення процесуальних дій судом і учасниками процесу в цивільному 

судочинстві. 

Привід свідка – це захід процесуального примусу, який полягає у 

примусовому (проти волі особи) доставленні свідка до зали судового 

засідання для давання ним показань. 

Заходами процесуального примусу є процесуальні дії, що вчиняються 

судом у визначених цим Кодексом випадках з метою спонукання відповідних 

осіб до виконання встановлених у суді правил, добросовісного виконання 
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процесуальних обов’язків, припинення зловживання правами та запобігання 

створенню протиправних перешкод у здійсненні судочинства. 

Питання для обговорення 

1. Поняття, види та значення процесуальних строків. Порядок їх 

обчислення. Наслідки пропущення процесуальних строків. 

2. Поняття і види судових витрат у цивільному процесі, їх значення. 

Судовий збір: поняття, розмір, порядок сплати. Звільнення від сплати 

судового збору.  

3. Витрати, пов’язані з розглядом судової справи.  

4. Відстрочення та розстрочення судових витрат, зменшення їх розміру 

або звільнення від їх оплати.  

5. Повернення судового збору та витрат, пов’язаних із розглядом справи.  

6. Розподіл судових витрат між сторонами.  

7. Заходи процесуального примусу. 

Завдання до теми 

Завдання 1. Вивчити навчальний матеріал. 

Завдання 2. Підготувати та обговорити реферати на тему: 

2.1 Відшкодування судових витрат на професійну правничу допомогу. 

2.2 Порядок застосування заходів процесуального примусу. 

Контрольні питання 

1. Види процесуальних строків. 

2. Порядок поновлення та продовження процесуальних строків. 

3. Судові виклики та судові повідомлення. 

4. Порядок вручення судових повісток. 

5. Розшук відповідача. 

6. Види судових витрат. 

7. Попередня оплата судових витрат. 

8. Відстрочення та розстрочення судових витрат. 

9. Види заходів процесуального примусу. 

Література: [13, с. 15–18; 15, с. 27; 16, с. 18]. 
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Практичне заняття № 6 

Тема. Наказне провадження 

Мета: ознайомити студентів з особливостями наказного провадження. 

Короткі теоретичні відомості 

Заявник – це особа, в інтересах якої відкрито провадження у справі про 

встановлення будь-якої обставини, необхідної для здійснення нею 

суб‘єктивних майнових та особистих немайнових прав.  

Наказне провадження – це вид провадження у цивільному судочинстві, 

в якому судом вирішується справа про стягнення з боржника на підставі 

судового наказу грошових коштів або витребування майна без проведення 

судового засідання на користь особи, яка має право вимоги.  

Судовий наказ – особлива форма судового рішення, запроваджена 

Цивільним процесуальним кодексом України, про стягнення з боржника 

грошової суми або витребування майна за заявою особи, якій належить право 

такої вимоги. 

Питання для обговорення 

1. Суть і значення наказного провадження. Поняття та зміст судового 

наказу. Вимоги, за якими може бути видано судовий наказ.  

2. Форма і зміст заяви про видачу судового наказу.  

3. Підстави для відмови у прийнятті заяви про видачу судового наказу. 

4. Наслідки повернення заяви або відмови в її прийнятті. 

5. Порядок розгляду заяв про видачу судового наказу. Надіслання 

боржникові копії судового наказу.  

6. Набрання судовим наказом законної сили та видача його стягувачеві. 

7. Скасування судового наказу. 

Завдання до теми 

Завдання 1. Вивчити навчальний матеріал. 

Завдання 2. Підготувати та обговорити реферат на тему: 

2.1 Історія розвитку інституту наказного провадження. 
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Контрольні питання 

1. Поняття та зміст судового наказу.  

2. Вимоги, за якими може бути видано судовий наказ.  

3. Форма і зміст заяви про видачу судового наказу.  

4. Підстави для відмови у прийнятті заяви про видачу судового наказу. 

5. Набрання судовим наказом законної сили та видача його стягувачеві. 

6. Скасування судового наказу. 

Література: [1, с. 17; 2, с. 15–19; 3, с. 76; 4, с. 88]. 

Практичне заняття № 7–8 

Тема. Позовне провадження 

Мета: ознайомити студентів з особливостями позовного провадження.  

Короткі теоретичні відомості 

Заявами по суті справи є: позовна заява; відзив на позовну заяву 

(відзив); відповідь на відзив; заперечення; пояснення третьої особи щодо 

позову або відзиву. 

У позовній заяві позивач викладає свої вимоги щодо предмета спору та 

їх обґрунтування. 

Підготовче провадження починається відкриттям провадження у справі 

і закінчується закриттям підготовчого засідання. 

Зустрічний позов приймається до спільного розгляду з первісним 

позовом, якщо обидва позови взаємопов’язані та спільний їх розгляд є 

доцільним, зокрема, коли вони виникають з одних правовідносин або коли 

задоволення зустрічного позову може виключити повністю або частково 

задоволення первісного позову. 

Врегулювання спору за участю судді проводиться за згодою сторін до 

початку розгляду справи по суті. 

Мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на 

підставі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов’язків сторін.  

Питання для обговорення 

1. Письмові заяви учасників справи. 
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2. Відкриття провадження у справі. 

3. Підготовче провадження. 

4. Врегулювання спору за участю судді. 

5. Відмова позивача від позову. Мирова угода. 

6. Розгляд справи по суті. 

7. Зупинення і закриття провадження у справі. 

8. Забезпечення позову. 

9. Розгляд справ у порядку спрощеного провадження. 

10. Заочний розгляд справ. 

Завдання до теми 

Завдання 1. Вивчити навчальний матеріал. 

Завдання 2. Підготувати та обговорити реферати на тему: 

2.1 Особливості забезпечення позову в цивільному процесі. 

2.2 Види позовів у цивільному процесі. 

Контрольні питання 

1. Види заяв по суті справи. 

2. Документи, що додаються до позовної заяви. 

3. Підстави повернення позовної заяви. 

4. У яких випадках суддя відмовляє у відкритті провадження у справі? 

5. Завдання підготовчого провадження. 

6. Зустрічний позов, форма, зміст. 

7. Порядок проведення врегулювання спору за участю судді. 

8. Стадії розгляду справи по суті. 

9. Види забезпечення позову. 

10. Зустрічне забезпечення. 

Література: [21, с. 17; 23, с. 75; 25, с. 76; 26, с. 10]. 

Практичне заняття № 9 

Тема. Судові рішення  

Мета: ознайомити студентів з видами судових рішень та порядком їх 

ухвалення. 



 
24 

 

 

Короткі теоретичні відомості 

Рішення суду – це цивільний процесуальний акт, який підсумовує 

діяльність суду першої інстанції з розгляду та вирішення справи по суті. 

Ухвали суду – це постанови суду, якими вирішуються лише окремі 

питання, поставлені перед судом у заявах і клопотаннях осіб, які беруть 

участь у справі, чи питання, які виникли в процесі відкриття, розвитку і 

припинення судочинства із справи. 

Питання для обговорення 

1. Поняття і види судових рішень.  

2. Порядок ухвалення рішень та постановлення ухвал, їх форма.  

3. Зміст ухвали суду. Окремі ухвали суду.  

4. Законність і обґрунтованість рішення суду.  

5. Зміст рішення суду. 

6. Виправлення недоліків рішення судом, що його постановив. 

7. Виправлення описок та арифметичних помилок у судовому 

рішенні. 

8. Додаткове рішення суду. Роз’яснення рішення суду.  

9. Набрання рішенням суду законної сили. 

Завдання до теми 

Завдання 1. Вивчити навчальний матеріал. 

Завдання 2. Підготувати та обговорити реферати на тему: 

2.1 Правова природа окремої думки судді , який не згодний з рішенням. 

2.2 Окремі ухвали суду в цивільному процесі. 

Контрольні питання 

1. Види судових рішень 

2. Порядок ухвалення судових рішень. 

3. У яких випадках суд може постановити окрему ухвалу? 

4. З яких частин складається рішення суду? 

5. Порядок проголошення судового рішення. 

6. У яких випадках суд може ухвалити додаткове рішення? 
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7. Порядок вручення судового рішення. 

Література: [7, с. 13; 29, с. 8; 30, с. 88–90]. 

Практичне заняття № 10 

Тема. Окреме провадження 

Мета: ознайомити студентів з особливостями окремого провадження в 

цивільному процесі. 

Короткі теоретичні відомості 

Окреме провадження – це вид непозовного цивільного судочинства, в 

порядку якого розглядаються цивільні справи про підтвердження наявності 

або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав, 

свобод та інтересів особи, або створення умов здійснення нею особистих 

немайнових чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності 

неоспорюваних прав. 

Питання для обговорення 

1. Поняття і суть окремого провадження, його відмінність від інших 

видів цивільного судочинства.  

2. Розгляд судом справ про обмеження цивільної дієздатності фізичної 

особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної 

дієздатності фізичної особи.  

3. Розгляд судом справ про надання неповнолітній особі повної 

цивільної дієздатності.  

4. Розгляд судом справ про визнання фізичної особи безвісно 

відсутньою або оголошення її померлою.  

5. Розгляд судом справ про усиновлення.  

6. Розгляд судом справ про встановлення фактів, що мають юридичне 

значення.  

7. Розгляд судом справ про відновлення прав на втрачені цінні папери 

на пред’явника та векселі.  

8. Розгляд судом справ про передачу безхазяйної нерухомої речі у 

комунальну власність.  
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9. Розгляд судом справ про визнання спадщини відумерлою.  

10.  Розгляд заяви про надання особі психіатричної допомоги у 

примусовому порядку.  

11.  Розгляд судом справ про примусову госпіталізацію до 

протитуберкульозного закладу.  

12.  Розгляд судом справ про розкриття банками інформації, яка містить 

банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб. 

Завдання до теми 

Завдання 1. Вивчити навчальний матеріал. 

Завдання 2. Підготувати та обговорити реферати на тему: 

2.1 Правова природа окремого провадження в цивільному процесі. 

2.2 Особливості розгляду справ про усиновлення. 

Контрольні питання 

1. Які справи розглядаються в порядку окремого провадження? 

2. Дії суду в разі появи фізичної особи, яку було визнано безвісно 

відсутньою або оголошено померлою. 

3. Які факти, що мають юридичне значення, встановлюються в 

судовому порядку? 

4. Зміст заяви про надання особі психіатричної допомоги у 

примусовому порядку. 

5. Що повинно бути зазначено у рішенні суду про розкриття банком 

інформації, яка містить банківську таємницю? 

Література: [1, с. 16; 2, с. 10; 32, с. 21–24]. 

Практичне заняття № 11 

Тема. Апеляційне провадження 

Мета: ознайомити студентів з особливостями оскарження рішень суду 

першої інстанції в апеляційному порядку. 
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Короткі теоретичні відомості 

Апеляційна скарга – це спеціальна форма звернення до апеляційного 

суду, який є вищою інстанцією, яка переглядає рішення судів першої 

інстанції. 

Апеляційне провадження – це механізм перевірки законності та 

обґрунтованості рішень, ухвал суду першої інстанції, що не набрали законної 

сили. 

Апеляція – це основний засіб оскарження судових рішень, які не 

набрали чинності, до суду вищої інстанції (апеляційного суду) з метою 

перевірки їх законності та обґрунтованості. 

Повноваження суду апеляційної інстанції – це сукупність його прав і 

обов’язків, пов’язаних із застосуванням процесуально-правових наслідків 

щодо рішень та ухвал суду першої інстанції, які розглядаються в 

апеляційному порядку.  

Право апеляційного оскарження рішення суду – це надана законом 

можливість на порушення функціональної діяльності суду апеляційної 

інстанції на новий (повторний) розгляд цивільної справи і перевірку 

ухвалених по ній рішень та постановлених ухвал на відповідність їх вимогам 

законності й обґрунтованості. 

Питання для обговорення 

1. Право апеляційного оскарження, строки його реалізації.  

2. Ухвали, на які можуть бути подані скарги окремо від рішення суду. 

3. Форма і зміст заяви про апеляційне оскарження та апеляційної скарги, 

порядок їх подання. 

4. Порядок прийняття апеляційної скарги до розгляду.  

5. Підготовка розгляду справи апеляційним судом.  

6. Повноваження апеляційного суду.  

7. Підстави для відхилення апеляційної скарги і залишення рішення без 

змін.  
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8. Підстави для скасування рішення суду першої інстанції і ухвалення 

нового рішення або зміни рішення.  

9. Підстави для скасування рішення із закриттям провадження у справі 

або залишенням заяви без розгляду.  

10.  Підстави для скасування рішення суду і передачі справи на новий 

розгляд.  

11.  Підстави для відхилення скарги на ухвалу суду першої інстанції або 

зміни чи скасування ухвали. 

Завдання до теми 

Завдання 1. Вивчити навчальний матеріал. 

Завдання 2. Підготувати та обговорити реферати на тему: 

2.1 Особливості апеляційного оскарження ухвал суду першої інстанції. 

2.2 Порявняльно-правовий аналіз повернення апеляційної скарги та 

відмови у відкритті апеляційного провадження. 

Контрольні питання 

1. Які ухвали суду першої інстанції можуть бути оскаржені окремо від 

рішення? 

2. Який строк на апеляційне оскарження? 

3. Форма і зміст апеляційної скарги. 

4. Підстави повернення апеляційної скарги судом. 

5. Підстави відмови суду у відкритті апеляційного провадження. 

6. Підстави закриття апеляційного провадження. 

7. Повноваження суду апеляційної інстанції. 

8. Зміст постанови суду апеляційної інстанції. 

Література: [17, с. 38; 20, с. 77; 36, с. 17]. 

Практичне заняття № 12 

Тема. Касаційне провадження 

Мета: ознайомити студентів з особливостями та порядком касаційного 

провадження у справах про оскарження судових рішень. 
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Короткі теоретичні відомості 

Касаційна скарга – це звернення до суду касаційної інстанції з вимогою 

про перевірку судового рішення суду першої та/або апеляційної інстанції, яке 

набрало законної сили, на предмет його відповідності нормам матеріального 

та процесуального права. 

Касація – це спосіб оскарження рішень і ухвал суду першої інстанції, які 

були предметом розгляду в апеляційному порядку, у зв’язку з порушенням 

матеріального і процесуального закону, а також рішень і ухвал апеляційного 

суду. 

Право касаційного оскарження – це право на відкриття провадження в 

суді касаційної інстанції з перевірки законності рішень та ухвал суду, що 

набрали законної сили. 

Питання для обговорення 

1. Право касаційного оскарження.  

2. Строк на касаційне оскарження.  

3. Форма і зміст касаційної скарги, порядок її подання.  

4. Підготовка справи до касаційного розгляду. Попередній розгляд 

справи.  

5. Межі та порядок розгляду справи судом касаційної інстанції. 

6. Повноваження суду касаційної інстанції.  

7. Рішення та ухвала суду касаційної інстанції, їх зміст, порядок 

ухвалення, постановлення і проголошення.  

8. Окрема ухвала суду касаційної інстанції.  

Завдання до теми 

Завдання 1. Вивчити навчальний матеріал. 

Завдання 2. Підготувати та обговорити реферати на тему: 

2.1 Суть та значення касаційного провадження у цивільному процесі. 

2.2 Проблема єдності судової практики судів касаційної інстанції. 

Контрольні питання 

1. Форма та зміст касаційної скарги. 
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2. Підстави повернення касаційної скарги. 

3. Підстави вікриття касаційного провадження у справі. 

4. Підстави закриття касаційного провадження. 

5. Підстави для передачі справи на розгляд палати, об’єднаної палати 

або Великої палати Верховного суду. 

6. Підстави для відхилення касаційної скарги і залишення рішення без 

змін.  

7. Підстави для скасування рішення і передачі справи на новий розгляд. 

8. Підстави для скасування судових рішень і залишення в силі судового 

рішення, скасованого помилково. 

9. Підстави для скасування рішення із закриттям провадження в справі 

або залишенням заяви без розгляду.  

10.  Підстави для скасування судових рішень і ухвалення нового рішення 

або зміни рішення.  

11.  Підстави для відхилення касаційної скарги на ухвалу суду або її 

зміни чи скасування. 

Література: [1, с. 16; 2, с. 10; 32, с. 21–24]. 

Практичне заняття № 13 

Тема. Перегляд судових рішень за нововиявленими або 

винятковими обставинами 

Мета: ознайомити студентів з підставами та порядок перегляду рішень 

за ново виявленими або винятковими обставинами. 

Короткі теоретичні відомості 

Підставами для перегляду судового рішення за нововиявленими 

обставинами є: 

1) істотні для справи обставини, що не були встановлені судом та не були 

і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду 

справи; 

2) встановлений вироком або ухвалою про закриття кримінального 

провадження та звільнення особи від кримінальної відповідальності, що 
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набрали законної сили, факт надання завідомо неправильного висновку 

експерта, завідомо неправдивих показань свідка, завідомо неправильного 

перекладу, фальшивості письмових, речових чи електронних доказів, що 

призвели до ухвалення незаконного рішення у певній справі; 

3) скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення 

судового рішення, що підлягає перегляду. 

Підставами для перегляду судових рішень у зв’язку з винятковими 

обставинами є: 

1) встановлена Конституційним Судом України неконституційність 

(конституційність) закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, 

застосованого (не застосованого) судом під час вирішення справи, якщо 

рішення суду ще не виконане; 

2) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої 

визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань під час 

вирішення певної справи судом; 

3) встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у 

вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено судове рішення. 

Питання для обговорення 

1. Суть і значення провадження у зв’язку нововиявленими або 

винятковими обставинами. 

2. Підстави перегляду справи у зв’язку з нововиявленими або 

винятковими обставинами.  

3. Строк подання заяв про перегляд у зв’язку з нововиявленими або 

винятковими обставинами.  

4. Форма і зміст заяви про перегляд у зв’язку з нововиявленими або 

винятковими обставинами, порядок її розгляду.  

5. Оскарження ухвали суду, що здійснював перегляд у зв’язку з 

нововиявленими або винятковими обставинами. 

Завдання до теми 

Завдання 1. Вивчити навчальний матеріал. 
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Завдання 2. Підготувати та обговорити реферат на тему: 

2.1 Сутність та значення перегляду справ у зв’язку з нововиявленими або 

винятковими обставинами. 

Контрольні питання 

1. Підстави перегляду справи у зв’язку з нововиявленими або 

винятковими обставинами.  

2. Строк подання заяв про перегляд у зв’язку з нововиявленими або 

винятковими обставинами.  

3. Форма і зміст заяви про перегляд у зв’язку з нововиявленими або 

винятковими обставинами.  

4. Відкриття провадження за нововиявленими або винятковими 

обставинами. 

5. Відмова від заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими 

або винятковими обставинами та її наслідки. 

Література: [32, с. 17; 34, с. 18-20; 35, с. 18]. 

Практичне заняття № 14 

Тема. Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових 

рішень у цивільних справах та рішень інших органів (посадових осіб). 

Судовий контроль за виконанням судових рішень  

Мета: ознайомити студентів з порядком виконання судових рішень у 

цивільних справах та рішень інших органів (посадових осіб). 

Короткі теоретичні відомості 

Виконання судового рішення здійснюється на підставі виконавчого 

листа, виданого судом, який розглядав справу як суд першої інстанції. 

Мирова угода, укладена між сторонами, або заява про відмову стягувача 

від примусового виконання в процесі виконання рішення подається в 

письмовій формі державному або приватному виконавцеві, який не пізніше 

триденного строку передає її для затвердження до суду, який видав 

виконавчий документ. 
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Сторони виконавчого провадження мають право звернутися до суду із 

скаргою, якщо вважають, що рішенням, дією або бездіяльністю державного 

виконавця чи іншої посадової особи органу державної виконавчої служби 

або приватного виконавця під час виконання судового рішення, ухваленого 

відповідно до ЦПК України, порушено їхні права чи свободи. 

Питання для обговорення 

1. Звернення судових рішень до виконання. Негайне виконання судових 

рішень. 

2. Мирова угода в процесі виконання судового рішення. 

3. Відстрочення і розстрочення виконання, зміна чи встановлення 

способу і порядку виконання судового рішення. 

4. Зупинення виконання судового рішення. 

5. Поворот виконання рішення, постанови. 

6. Порядок подання та розгляду скарги сторони виконавчого 

провадження на рішення, дію або бездіяльність державного виконавця чи 

іншої посадової особи органу державної виконавчої служби або приватного 

виконавця. 

Завдання до теми 

Завдання 1. Вивчити навчальний матеріал. 

Завдання 2. Підготувати та обговорити реферати на тему: 

2.1 Правовий статус приватного виконавця.  

2.2 Процедура оскарження рішення, дії або бездіяльності державного 

виконавця чи іншої посадової особи органу державної виконавчої служби або 

приватного виконавця. 

Контрольні питання 

1. У яких справах допускається негайне виконання судових рішень? 

2. Мирова угода в процесі виконання судового рішення. 

3. Порядок відстрочення і розстрочення виконання судового рішення. 

4. Підстави повороту виконання рішення суду. 
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5. Особливості повороту виконання судового рішення в окремих 

категоріях справ. 

Література: [35, с. 18; 37, с. 76; 38, с. 15].  

Практичне заняття № 15 

Тема. Провадження у справах про оскарження рішень третейських 

судів, оспорювання рішень міжнародних комерційних арбітражів. 

Визнання та виконання рішень іноземних судів, міжнародних 

комерційних арбітражів в Україні, надання дозволу на примусове 

виконання рішень третейських судів.  

Мета: ознайомити студентів з порядком оскарження рішень 

третейського суду та оспорювання рішення міжнародного комерційного 

арбітражу, та порядком виконання таких рішень. 

Короткі теоретичні відомості 

Рішення третейського суду може бути скасовано у разі, якщо: 

1) справа, в якій прийнято рішення третейського суду, не підвідомча 

третейському суду відповідно до закону; 

2) рішення третейського суду прийнято у спорі, не передбаченому 

третейською угодою, або цим рішенням вирішені питання, які виходять за 

межі третейської угоди. Якщо рішенням третейського суду вирішені питання, 

які виходять за межі третейської угоди, то скасовано може бути лише ту 

частину рішення, що стосується питань, які виходять за межі третейської 

угоди; 

3) третейську угоду визнано судом недійсною; 

4) склад третейського суду, яким прийнято рішення, не відповідав 

вимогам закону; 

5) третейський суд вирішив питання про права та обов’язки осіб, які не 

брали участі у справі. 

Рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню, 

визнається в Україні, якщо його визнання передбачено міжнародними 
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договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, 

або за принципом взаємності. 

Рішення міжнародного комерційного арбітражу (якщо його місце 

знаходиться за межами України), незалежно від того, в якій країні воно було 

винесено, визнається та виконується в Україні, якщо їх визнання та 

виконання передбачено міжнародним договором, згода на обов’язковість 

якого надана Верховною Радою України, або за принципом взаємності. 

Питання для обговорення 

1. Заява про скасування рішення третейського суду, міжнародного 

комерційного арбітражу. 

2. Відкриття провадження у справі. Підготовка справи до розгляду. 

3. Судовий розгляд справи. 

4. Підстави для скасування рішення третейського суду. 

5. Підстави для скасування рішення міжнародного комерційного 

арбітражу. 

6. Визнання та звернення до виконання рішення іноземного суду, що 

підлягає примусовому виконанню. 

7. Визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому 

виконанню. 

8. Визнання та надання дозволу на виконання рішення міжнародного 

комерційного арбітражу. 

9. Провадження у справах про надання дозволу на примусове виконання 

рішень третейських судів. 

Завдання до теми 

Завдання 1. Вивчити навчальний матеріал. 

Завдання 2. Підготувати та обговорити реферати на тему: 

2.1 Правова природа визнання та виконання рішень іноземних судів. 

2.2 Встановлення змісту іноземного права в цивільному процесі. 
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Контрольні питання 

1. Форма і зміст заяви про скасування рішення третейського суду, 

міжнародного комерційного арбітражу. 

2. Підстави для скасування рішення міжнародного комерційного 

арбітражу. 

3. Вимоги до клопотання про надання дозволу на примусове виконання 

рішення іноземного суду. 

4. Підстави для відмови у задоволенні клопотання про надання дозволу 

на примусове виконання рішення іноземного суду. 

5. Порядок подання клопотання про визнання рішення іноземного суду, 

що не підлягає примусовому виконанню. 

6. Порядок розгляду клопотання про визнання рішення іноземного суду, 

що не підлягає примусовому виконанню. 

7. Порядок і строки подання заяви про визнання і надання дозволу на 

виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу. 

8. Порядок розгляду заяви про визнання і надання дозволу на виконання 

рішення міжнародного комерційного арбітражу. 

9. Підстави для відмови у визнанні і наданні дозволу на виконання 

рішення міжнародного комерційного арбітражу. 

10. Форма і зміст заяви про видачу виконавчого листа на примусове 

виконання рішення третейського суду. 

Література: [17, с. 21-23; 18, с. 4; 20, с. 32-35]. 

Практичне заняття № 16 

Тема. Відновлення втраченого судового провадження. Провадження 

у справах за участю іноземних осіб 

Мета: ознайомити студентів з порядком відновлення втраченого 

судового провадження та особливостями провадження у справах за участю 

іноземних осіб. 
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Короткі теоретичні відомості 

Заява про відновлення втраченого судового провадження подається до 

суду, який розглядав справу як суд першої інстанції. 

Суд відмовляє у відкритті провадження за заявою про відновлення 

втраченого судового провадження у випадках: 

1) подання заяви про відновлення судового провадження, втраченого до 

закінчення судового розгляду; 

2) заява подана після закінчення строку, встановленого ЦПК, і суд 

відхилив клопотання про його поновлення. 

Суди України виконують доручення іноземних судів про надання 

правової допомоги щодо вручення викликів до суду чи інших документів, 

допиту сторін чи свідків, проведення експертизи чи огляду на місці, 

вчинення інших процесуальних дій, переданих їм у порядку, встановленому 

міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною 

Радою України, а якщо міжнародний договір не укладено – дипломатичними 

каналами. 

Питання для обговорення 

1. Порядок відновлення втраченого судового провадження. 

2. Судові доручення про надання правової допомоги. 

3. Виконання в Україні судових доручень іноземних судів. 

Завдання до теми 

Завдання 1. Вивчити навчальний матеріал. 

Завдання 2. Підготувати та обговорити реферати на тему: 

2.1 Судова практика у справах про відновлення втраченого судового 

провадження. 

2.2 Особливості розгляду цивільних справ з іноземним елементом. 

Контрольні питання 

1. Форма і зміст заяви про відновлення втраченого судового 

провадження. 

2. Наслідки недодержання вимог до форми та змісту заяви. 
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3. Порядок розгляду заяви про відновлення втраченого судового 

провадження. 

4. Процесуальні права та обов’язки іноземних осіб. 

5. Зміст і форма судового доручення про надання правової допомоги. 

6. Порядок виконання судових доручень закордонними дипломатичними 

установами України. 

Література: [40, с. 13; 42, с. 18; 44, с. 36]. 
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ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

1. Поняття цивільного судочинства, його завдання та види. Стадії 

цивільного процесу. 

2. Поняття, система та значення принципів цивільного процесуального 

права, їх класифікація. 

3. Поняття та види підвідомчості.  

4. Загальні правила визначення підвідомчості цивільних справ судові.  

5. Поняття і види підсудності.  

6. Наслідки порушення правил про підсудність. Зміна підсудності. 

7. Поняття сторін у цивільному процесі. 

8. Процесуальні права та обов’язки сторін у цивільному процесі. 

9. Процесуальна співучасть. Процесуальне правонаступництво. 

10.  Поняття та види третіх осіб у цивільному процесі. 

11.  Поняття та види судового представництва. 

12.  Процесуальне становище та повноваження представника в цивільному 

процесі. 

13.  Поняття процесуальних строків та їх види. 

14.  Продовження та поновлення процесуальних строків. 

15.  Поняття та види судових витрат. Розподіл судових витрат між 

сторонами. 

16.  Поняття, мета та предмет судового доказування. 

17.  Підстави звільнення від доказування. 

18.  Належність доказів і допустимість засобів доказування. Оцінка 

доказів. 

19.  Огляд доказів за їх місцезнаходженням. 

20.  Показання свідків. 

21.  Письмові докази. 

22.  Речові докази. 

23.  Електронні докази. 
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24.  Висновок експерта та експерта у галузі права. 

25.  Забезпечення доказів. 

26.  Право на позов. Право на пред’явлення позову і процесуальний 

порядок його реалізації.  

27.  Об’єднання і роз’єднання позовів.  

28.  Забезпечення позову.  

29.  Підстави відмови у відкритті провадження у справі. 

30.  Завдання, зміст і процесуальний порядок підготовки цивільних справ 

до судового розгляду.  

31.  Судові виклики і повідомлення.  

32.  Зміст і процесуальний порядок провадження попереднього судового 

засідання. 

33.  Значення стадій судового розгляду цивільних справ.  

34.  Зупинення провадження у справі. 

35.  Фіксування судового процесу технічними засобами. 

36.  Заходи процесуального примусу. 

37.  Розгляд справ у порядку спрощеного провадження. 

38.  Врегулювання спору за участю судді. 

39.  Поняття і види судових рішень.  

40.  Суть судового рішення.  

41.  Негайне виконання, визначення порядку виконання, надання 

відстрочки і розстрочки виконання судового рішення.  

42.  Виправлення описок та арифметичних помилок у судовому рішенні.  

43.  Набрання рішенням суду законної сили.  

44.  Ухвали суду першої інстанції.  

45.  Порядок проведення заочного розгляду справи.  

46.  Перегляд та оскарження заочного рішення.  

47.  Поняття та зміст наказного провадження.  

48.  Порядок прийняття заяви про видачу судового наказу.  

49.  Порядок видачі судового наказу. 
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50.  Суть і значення окремого провадження.  

51.  Особи, які беруть участь у справах окремого провадження.  

52.  Процесуальний порядок розгляду справ окремого провадження.  

53.  Визнання громадян обмежено дієздатними чи недієздатними та 

поновлення цивільної дієздатності фізичних осіб.  

54.  Надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності 

55.  Визнання громадянина безвісно відсутнім або оголошення його 

померлим.  

56.  Усиновлення дітей, які проживають на території України.  

57.  Встановлення фактів, що мають юридичне значення.  

58.  Відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника та векселі.  

59.  Справи про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну 

власність. 

60.  Справи про визнання спадщини відумерлою. 

61.  Надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку. 

62.  Справи про обов’язкову госпіталізацію до протитуберкульозного 

закладу. 

63.  Справи про розкриття банками інформації, яка містить банківську 

таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб.   

64.  Порядок відновлення втраченого судового провадження.  

65.  Розгляд справи та постановлення рішення про відновлення втраченого 

судового провадження.  

66.  Суть і значення апеляційного оскарження рішення.  

67.  Право апеляційного оскарження рішень та порядок його реалізації.  

68.  Процесуальний порядок розгляду апеляційної скарги.  

69.  Повноваження суду апеляційної інстанції.  

70.  Рішення і ухвали суду апеляційної інстанції. 

71.  Суд касаційної інстанції. 

72.  Порядок подачі касаційної скарги. 

73.  Розгляд справи судом касаційної інстанції. 
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74.  Ухвали та рішення суду касаційної інстанції. 

75.  Поняття та сутність перегляду судових рішень за нововиявленими або 

винятковими обставинами. 

76.  Порядок перегляду судових рішень за нововиявленими або 

винятковими обставинами. 

77.  Негайне виконання судових рішень. 

78.  Органи примусового виконання судових рішень.  

79.  Звернення судових рішень до виконання.  

80.  Поворот виконання рішення, постанови. 

81.  Судовий контроль за виконанням судових рішень. 

82.  Порядок оскарження рішення третейського суду, оспорювання 

рішення міжнародного комерційного арбітражу. 

83.  Підстави для скасування рішення третейського суду. 

84.  Підстави для скасування рішення міжнародного комерційного 

арбітражу. 

85.  Провадження у справах про надання дозволу на примусове виконання 

рішень третейських судів. 

86.  Правове регулювання цивільного судочинства з іноземним елементом.  

87.  Правове становище іноземців у цивільному процесі.  

88.  Виконання доручень іноземних судів.  

89.  Визнання та виконання рішень іноземних судів.  

90.  Відновлення втраченого судового провадження. 
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4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 Оцінювання знань студентів із цивільного процесу здійснюється на 

підставі результатів поточного модульного контролю (ПМК). Загальним 

об’єктом оцінювання знань студентів при ПМК є відповідні частини 

навчальної програми, засвоєння якої перевіряється під час ПМК. 

 Об’єктами поточного модульного контролю знань студентів із 

цивільного процесу є успішність на практичних заняттях і виконання 

модульних контрольних завдань. 

 Оцінювання результатів ПМК здійснюється викладачем наприкінці 

вивчення кожного змістового модуля. 

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

           Максимальна сума балів, які може набрати студент, становить 100 

балів, із яких : 

         10 балів – відвідування та робота на лекціях;  

         20 балів – за індивідуальну роботу;  

    30 балів – (ділиться на кількість практичних (семінарських) занять) – 

опитування (виступ і активна участь на кожному практичному заняті);  

       10 балів  – за контрольну роботу (в семестр проводиться 2 контрольні 

роботи);  

       20 балів – підсумковий модульний контроль;  

        Індивідуальна робота студентів передбачає: участь у роботі 

студентського наукового гуртка (проблемної групи), студентських 

конференціях, конкурсах, олімпіадах; написання рефератів та їх презентацію; 

анотацію прочитаної додаткової літератури; бібліографічний опис 

літератури. Вибір виду індивідуальної роботи студент здійснює за власними 

інтересами, попередньо узгодивши з викладачем. Індивідуальна робота 

оцінюється від 0 до 20 балів.  



 
44 

 

 

        Контрольну роботу студенти виконують у формі тестів, колоквіуму або 

письмових відповідей на 3 – 4 запитання за темами, які були вже розглянуті  

на семінарських заняттях.  

        Реферати готуються за темами, що зазначені в модулі. Тему та план 

реферату студент узгоджує із викладачем, який проводить заняття. 

Оптимальний обсяг реферату – 15 – 20 сторінок.  

        Підсумковий модульний контроль (ПМК) – проводиться на останньому 

практичному (семінарському) занятті у письмовій (усній) формі, зміст якого 

охоплює весь курс навчальної дисципліни.  

         У разі невиконання студентом якихось завдань поточного модульного 

контролю з об’єктивних причин він має право з дозволу викладача 

відпрацювати ці завдання. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 

90–100 А відмінно    

 

зараховано 

82–89 В 
добре  

74–81 С 

64–73 D 
задовільно  

60–63 Е  

35–59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

незараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0–34 F 
незадовільно з 

обов’язковим 

незараховано з 

обов’язковим 
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повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

повторним 

вивченням 

навчальної 

дисципліни 
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