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ВСТУП 
 

Цивільний процес є відносно самостійною галуззю права, оскільки в його 
межах здійснюється специфічна діяльність по охороні і захисту прав громадян, 
юридичних осіб та інтересів держави. Специфіка такої діяльності зумовлена 
комплексом повноважень, якими наділені суди, в результаті чого при здійсненні 
судочинства складаються специфічні відносини з характерними лише їм правами 
та обов’язками суб’єктів. Відносна самостійність цивільного процесу зумовлена 
тим, що для вирішення конкретної справи судом мають застосовуватися 
матеріальні норми права та суд має керуватися нормами процесуального права. 

Отже, цивільний процес є складовою частиною системи права України і тісно 
пов’язаний та взаємодіє з іншими його галузями. Так, Конституцією України 
встановлені основи організації й принципи здійснення правосуддя в Україні, зокрема 
гарантований громадянам справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд та 
вирішення цивільних справ судом, здійснення правосуддя неупередженими та 
професійними суддями, які знайшли своє закріплення та подальший розвиток і 
деталізацію у нормах цивільного процесуального права. Суд забезпечує у деяких 
справах захист прав суб’єктів, врегульованих нормами конституційного права. 

Предметом навчальної дисципліни «Цивільний процес» є сукупність 
суспільних відносин, що виникають у зв’язку із розглядом цивільних спорів і 
регулюються нормами цивільного процесуального права, загальні принципи 
цивільного судочинства, процесуальна діяльність суду та інших учасників 
процесу, що виникають при здійсненні правосуддя – сам цивільний процес, а 
також система цивільних процесуальних прав і обов’язків суб’єктів цивільних 
процесуальних правовідносин та гарантії їх реалізації. 

Таким чином, навчальна дисципліна «Цивільний процес» включає поняття 
про предмет і систему цивільного процесуального права, принципи цивільного 
судочинства, суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин, процесуальні 
строки й судові витрати, докази й доказування, юрисдикцію та підсудність, види 
проваджень цивільного процесу в суді першої інстанції та при перегляді судових 
рішень, виконання судових рішень, господарське та адміністративне судочинство, 
третейське судочинство, нотаріальний процес тощо. 

Вивчення курсу передбачає розуміння студентами значення основних категорій 
цивільного процесуального права, змісту процесуальних інститутів, постанов 
пленумів Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з 
розгляду цивільних і кримінальних справ, оволодіння навичками правильного 
тлумачення норм цивільного процесуального права та практичного їх застосовування 
при вирішенні конкретних судових справ, досвідом аналітичної роботи. 

Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни. Навчальна дисципліна 
нерозривно пов’язана передусім з навчальними дисциплінами «Цивільне право», 
«Господарський процес», враховує здобуті студентами під час опанування цих 
галузей знання, та частково спирається на них. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

Змістовий модуль 1– «Загальні положення цивільного процесуального 

права» – включає в себе теми які містять матеріал щодо поняття, принципів 

цивільного процесу, джерел його регулювання, поняття цивільних процесуальних 

правовідносин, їх об’єктів та змісту, суб’єктів та їх правового статусу тощо. 
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Змістовий модуль 2 – «Провадження в суді першої інстанції» – включає 

теми, які містять навчальний матеріал щодо позовного, окремого, наказного 

провадження та їх стадій, фіксування процесу та судових рішень. 

Змістовий модуль 3 – «Провадження з перегляду судових рішень. Виконання 

судових рішень. Міжнародний цивільний процес» – включає в себе теми, які 

містять навчальний матеріал щодо характеристики перегляду судових рішень з 

різних підстав, та їх виконання, здійснення проваджень, обтяжених іноземним 

елементом. 
Структура науки і навчальної дисципліни «Цивільний процес» визначається 

з позицій системного підходу з урахуванням положень, розроблених наукою. 
Обсяг тем для вивчення визначається на основі часу, виділеного для цієї 
дисципліни відповідно до робочого навчального плану. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Мета вивчення навчальної дисципліни полягає у засвоєнні студентами 

системних знань з цивільного процесу, щодо правових засобів і процедур, 

спрямованих на ефективний судовий захист прав свобод і інтересів учасників 

цивільно-процесуальних відносин, підготовка до практичної юридичної діяльності. 
1.2. Основними завданнями навчальної дисципліни «Цивільний процес» 

є: 
– вивчення нормативно-правового матеріалу з питань цивільного судочинства для 

якнайефективнішого захисту прав і законних інтересів фізичних і юридичних 
осіб; 

– опанування студентами порядку звернення до суду, порядку здійснення 

захисту порушених прав судом першої інстанції, апеляційним і касаційним 

судами, порядку виконання судових рішень. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми, у результаті 

вивчення дисципліни «Цивільний процес» студенти повинні: 

знати: 

‒ базові основи цивільного судочинства в Україні, положення законодавства України, 

що регулюють цивільні процесуальні правовідносини, галузеву юридичну літературу, 

‒ досконало вивчити відповідно до програми основні категорії та інститути 

цивільного процесуального права, теоретичні проблеми і перспективи науки 

цивільного процесу в Україні, 

‒ природу цивільних процесуальних правовідносин, процесуальний порядок 

здійснення цивільного судочинства, проблеми сучасного цивільного процесу 

та шляхи їх вирішення. 

уміти: 

‒ правильно тлумачити та застосовувати норми цивільного процесуального 

права, основні інститути цивільного процесуального права України, які 

регулюють процесуальний порядок розгляду і вирішення справ про захист 

порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що 

виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових та інших 

правовідносин, 

‒ аналізувати судову практику з метою прийняття обґрунтованих рішень у 

спірних правовідносинах, 
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‒ складати цивільно-процесуальні документи й ділову документацію; 

аргументувати власну точку зору та прийняте рішення. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 3 змістових модулі. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. 

Загальні положення цивільного процесуального права 

 

Тема 1. Поняття, загальна характеристика та джерела цивільного процесу. 

Судовий захист прав і охоронюваних законом інтересів. Сутність 

правосуддя в цивільних справах і цивільного судочинства. Система судів 

цивільної юрисдикції. Поняття цивільного процесу (цивільного судочинства). 

Цивільне судочинство й інші форми судочинства. Професія судді і судовий метод. 

Форми та способи захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних 

осіб. Конституція України про право громадян на судовий захист. 

Поняття цивільного процесуального права. Предмет, метод і система 

цивільного процесуального права. Значення цивільного процесуального права в 

сучасній правовій доктрині. 

Співвідношення цивільного процесуального права з цивільним, сімейним, 

трудовим, аграрним, державним і адміністративним правом, кримінальним 

процесуальним та адміністративним процесуальним правом. Цивільне 

процесуальне право та організація судової та правоохоронної системи України. 

Джерела цивільного процесуального права. Цивільно-процесуальні норми, 

їх структура. Межі дії цивільного процесуального закону. Судова практика в 

цивільному судочинстві. 

Поняття цивільного судочинства (процес) і його завдання. Види цивільного 

судочинства. Стадії цивільного процесу. 

Суть, основні риси і значення цивільної процесуальної форми. 

Предмет науки цивільного процесуального права. Система науки 

цивільного процесуального права. 

 

Тема 2. Принципи цивільного процесуального права України. 

Поняття та система принципів цивільного судочинства. Загальновизнані 

принципи права та судове правозастосування (верховенства права, правової 

визначеності, субсидіарності тощо). Правові аксіоми в цивільному судочинстві. 

Конституційні основи (принципи) правосуддя у цивільних справах. 

Здійснення правосуддя тільки судом. Формування судової системи України. 

Колегіальність та одноособовість розгляду цивільних справ. Незалежність суддів і 

підкорення їх тільки закону. Рівність громадян перед законом і судом. Принцип 

гласності. Національна мова судочинства. Галузеві принципи цивільного 

процесуального права. Принципи диспозитивності, змагальності, процесуальної 

рівноправності сторін, усності та безпосередності, їх характеристика. Взаємний 

зв’язок і взаємозалежності принципів цивільного процесуального права. 
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Тема 3. Цивільні процесуальні правовідносини. 

Поняття, ознаки і види цивільних процесуальних правовідносин. 

Виникнення, розвиток, зміна і припинення цивільних процесуальних 

правовідносин. Система і структура цивільних процесуальних відносин. 

Об’єкт і зміст цивільних процесуальних відносин. 

Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин та їх класифікація. 

 

Тема 4. Суд як суб’єкт цивільного процесу. 

Суд як обов’язковий суб’єкт цивільних процесуальних правовідносин. 

Правосуб’єктність органів судової влади. Правові засади діяльності суду. 

Правовий статус і роль суду у цивільному процесі. Склад суду.  

Помічник судді, консультант суду. Секретар судового засідання. Судовий 

розпорядник. Відвід судді та працівників апарату судів. 

 

Тема 5. Сторони та інші учасники цивільного процесу. Представництво 

у цивільному процесі. 

Поняття сторін у цивільному процесі. 

Цивільна процесуальна правоздатність. Цивільна процесуальна дієздатність. 

Процесуальні права і обов’язки. Основні риси сторін у цивільному процесі, види 

сторін. Характеристика прав і обов’язків сторін. Спеціальні права сторін. 

Процесуальна співучасть. Мета і підстави співучасті. Види співучасті. 

Процесуальні права і обов’язки співучасників. 

Поняття належної та неналежної сторони. Умови і порядок заміни 

неналежної сторони. 

Процесуальне правонаступництво (поняття і підстави). Порядок вступу в 

процес правонаступника і його правовий статус. 

Зловживання процесуальними правами як наукова проблема. Поняття 

зловживання процесуальними правами. Види зловживань процесуальними 

правами. Протидія зловживанню процесуальними правами. 

Поняття та види третіх осіб у цивільному процесі. Основні ознаки третіх 

осіб.  

Треті особи, які заявляють самостійні вимоги. Підстави та процесуальний 

порядок їх вступу у справу. Процесуальні права і обов’язки третіх осіб, які 

заявляють самостійні вимоги. Відмінність третіх осіб, які заявляють самостійні 

вимоги, від співпозивачів. 

Треті особи, які не заявляють самостійних вимог. Підстави і процесуальний 

порядок їх вступу (залучення) у справу. Процесуальні права і обов’язки третіх 

осіб, які не заявляють самостійних вимог. 

Відмінність третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог, від 

співучасників (співпозивачів, співвідповідачів). 

Особи, які беруть участь у справі, як суб’єкти цивільних процесуальних 

відносин. Поняття і склад осіб, які беруть участь у справі, їх права і обов’язки. 

Особи, які сприяють розглядові справи, їх класифікація. 

Свідки, експерт, перекладачі та інші учасники процесу, їх процесуальне 

становище та функції. Права і обов’язки. 
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Підстави та форми участі в цивільному процесі Уповноваженого Верховної 

Ради України, прокурора, органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, фізичних та юридичних осіб, які захищають права інших осіб. 

Порядок порушення цивільної справи на захист прав та охоронюваних законом 

інтересів інших осіб. Участь органів державної влади та місцевого 

самоврядування в процесі для подання висновку у справі. 

Поняття судового представництва. Підстави і види представництва. 

Повноваження представника в суді. Документи, які підтверджують 

повноваження представника. Оформлення довіреності на ведення справи в суді. 

Особи, які не можуть бути представниками в суді. 

 

Тема 6. Цивільна юрисдикція та підсудність цивільних справ суду. 

Органи, які захищають суб’єктивні права і інтереси громадян і організацій. 

Підвідомчість цивільних справ суду (поняття, значення, види). 

Розмежування цивільної юрисдикції від конституційної, адміністративної, 

господарської. 

Підвідомчість суду справ позовного, наказного та окремого провадження. 

Особливості підвідомчості окремих категорій цивільних справ (трудових, 

сімейних та ін.). 

Поняття підсудності, її відмінність від підвідомчості. Види підсудності. 

Родова підсудність. Територіальна підсудність, її види: загальна, альтернативна, 

виключна, договірна, дискреційна (за вказівкою суду) і за зв’язком справ. 

Порядок передачі справи в інший суд, порядок вирішення справ між судами 

про підсудність. Наслідки порушення правил про підсудність. 

 

Тема 7. Цивільні процесуальні строки. Судові витрати. 

Поняття процесуальних строків та їх види. Обчислення процесуальних 

строків. Продовження та поновлення процесуальних строків. Службові строки.  

Поняття і види судових витрат у цивільному процесі. Судовий збір. 

Визначення ціни позову. Витрати, пов’язані з розглядом справи. Витрати на 

інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи. Оплата свідків, експертів. 

Порядок визначення сум витрат, пов’язаних з оглядом на місці. Витрати на 

розшук відповідача. Витрати, пов’язані з виконанням рішення. Оплата послуг 

адвоката. Звільнення від сплати судових витрат. Відстрочення та розстрочення 

сплати судових витрат. Розподіл судових витрат. Повернення судового збору та 

витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи. 

 

Тема 8. Судові виклики та повідомлення. Заходи процесуального 

примусу. 

Поняття судових викликів і повідомлень та їх види. Способи та порядок 

вручення судових повісток та повідомлень. 

Поняття процесуального примусу. Види заходів процесуального примусу. 

Підстави застосування заходів процесуального примусу. Порядок застосування 

окремих заходів процесуального примусу. Попередження і видалення із залу 
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судового засідання. Тимчасове вилучення доказів для дослідження судом. Привід 

свідка. Відшкодування майнових збитків. 

 

Тема 9. Докази, доказування та доведення у цивільному процесі. 

Поняття і мета судового доказування. Поняття судового доказу. Докази і 

засоби доказування. 

Поняття предмету доказування. Визначення предмету доказування по 

конкретних цивільних справах. Факти, які не підлягають доказуванню. 

Розподіл між сторонами обов’язку по доказуванню. Роль суду по збиранні 

доказів і в підтвердженні суттєвих для справи фактів. Права і обов’язки суб’єктів 

процесу по поданні доказів. Строки подання доказів. Правові наслідки 

несвоєчасного подання доказів. 

Класифікація доказів: первісні і похідні; прямі і побічні; усні і письмові; 

особисті і речові. 

Належність доказів і допустимість засобів доказування. 

Пояснення сторін і третіх осіб. Визнання сторони (третьої особи) як засіб 

доказування. Види визнання. Правові наслідки визнання. Оцінка доказів. 

Показання свідків. Процесуальний порядок допиту свідків. Права і 

обов’язки свідків. 

Письмові докази. Види письмових доказів (за змістом і формою). Порядок 

витребування письмових доказів. 

Речові докази. Відмінність речових доказів від письмових. Порядок подання 

речових доказів і їх зберігання. Огляд на місці. Протокол огляду. 

Експертиза. Підстави для проведення експертизи. Порядок призначення і 

проведення експертизи. Висновок експерта та його зміст. Процесуальні права та 

обов’язки експерта. Додаткова і повторна експертиза. 

Забезпечення доказів. Підстави і способи забезпечення доказів. Порядок 

забезпечення доказів. 

Судові доручення. Процесуальний порядок виконання судового доручення. 

 

Змістовий модуль 2. 

Провадження в суді першої інстанції 

 

Тема 10. Позовне провадження. 

Позов як матеріально-правова вимога у позовному провадженні. Поняття 

позову та його елементи. Види позовів та їх класифікація. Право на позов, право 

на пред’явлення позову та процесуальний порядок його реалізації. 

Поняття позовного провадження та його характерні ознаки. Загальна 

характеристика суб’єктів позовного провадження. 

Сторони як суб’єкти позовного провадження. Поняття сторін, їх риси, 

процесуальні права та обов’язки. Процесуальна співучасть та її види. 

Заміна неналежного відповідача, залучення співвідповідачів. Процесуальне 

наступництво. Треті особи як суб’єкти позовного провадження. 
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Захист інтересів відповідача. Заперечення проти позову (матеріально-

правові і процесуальні). Зустрічний позов. Порядок пред’явлення зустрічного 

позову. 

Умови об’єднання і роз’єднання позовів. Загальні умови об’єднання позовів. 

Роз’єднання позовів. 

Зміна позову. Відмова від позову, визнання позову. Мирова угода. Правові 

наслідки вчинення вказаних процесуальних дії. 

Забезпечення позову. Підстави забезпечення позову. Способи забезпечення 

позову. Заміна виду забезпечення позову або скасування заходів забезпечення 

позову. Відшкодування збитків, завданих забезпеченням позову, та повернення 

предмета застави. 

 

Тема 11. Окреме провадження. 

Поняття і суть окремого провадження. Відмінність окремого провадження 

від наказного та позовного провадження. Порядок розгляду справ окремого 

провадження. 

Визнання громадянина безвісно відсутнім і оголошення громадянина 

померлим. Підсудність справи. Зміст заяви. Дії судді після прийняття заяви. 

Особи, які беруть участь у цих справах. Рішення суду. Наслідки, виявлення місця 

перебування громадянина, який визнаний безвісно відсутнім або оголошений 

померлим. 

Визнання громадянина обмежено дієздатним або недієздатним. Підсудність. 

Зміст заяви. Особи, які беруть участь у справі. Особливості доказування. Розгляд 

справи. Рішення суду. Поновлення громадянина в дієздатності. 

Встановлення неправильності запису в актах громадянського стану. Зміст 

заяви. Підсудність. Рішення суду. 

Провадження по справах про усиновлення дітей, які проживають на 

території України громадянами України та іноземними громадянами. Передумова 

права на звернення до суду. Процесуальна діяльність судді в процесі підготовки 

справи до судового розгляду. Особливості судового розгляду справ про 

усиновлення дітей. Зміст рішення суду.  

Підвідомчість суду справ про встановлення фактів, які мають юридичне 

значення. Підсудність цих справ. Зміст заяви. Особи, які беруть участь у цих 

справах. Умови встановлення судом юридичних фактів. Рішення суду. 

Відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника (визивне 

провадження). Порядок подання заяви та її зміст. Підготовка справи до судового 

розгляду. Розгляд справи. Рішення суду. 

Визнання спадщини відумерлою. Розгляд справи. Рішення суду. 

Передання нерухомої безхазяйної речі у комунальну власність. Розгляд 

справи. Рішення суду. 

Розгляд заяви про надання особі психіатричної допомоги у примусовому 

порядку. Розгляд судом справ про обов’язкову госпіталізацію до 

протитуберкульозного закладу. Особливості суб’єктного складу та розгляду. 

Особливості розгляду справ про розкриття банківської таємниці. 



10 

Розгляд у окремому провадженні справ, що випливають з сімейних 

правовідносин. 

 

Тема 12. Наказне провадження. 

Поняття, ознаки і суть наказного провадження. Вимоги, за якими може бути 

видано судовий наказ. Звернення до суду з заявою про видачу судового наказу. 

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

наслідки повернення заяви або відмови у її прийнятті. 

Поняття судового наказу. Зміст судового наказу. Набрання судовим наказом 

законної сили. Скасування судового наказу. 

Тема 13. Стадії цивільного процесу у суді першої інстанції. 

Поняття та значення провадження у справі досудового розгляду. Попереднє 

судове засідання: строки, порядок призначення, значення. 

Класифікація дій з підготовки справи до судового розгляду. Процесуальне 

оформлення закінчення провадження у справі до судового розгляду. Призначення 

справи до судового розгляду. 

Значення судового розгляду. Роль суду у керівництві судовим розглядом 

справи. 

Зміст судового розгляду. Підготовча частина судового розгляду. Наслідки 

неявки до суду осіб, викликаних у судове засідання. Відводи суддів (судді) та 

інших учасників процесу(підстави і порядок вирішення). Відкладення розгляду 

справи. Зупинення провадження у справі. Відмінність відкладення розгляду 

справи від зупинення провадження у справі. 

Розгляд справи по суті. Порядок дослідження доказів. Судові дебати. 

Ухвалення і оголошення судового рішення. 

Закінчення справи без ухвалення судового рішення: закриття провадження у 

справі; залишення заяви без розгляду. Відмінність закриття провадження у справі 

від залишення заяви без розгляду (за підставами і правовими наслідками). 

Поняття та підстави (умови) заочного розгляду справи. Порядок 

повідомлення відповідача про заочне рішення. Перегляд заочного рішення. 

Повноваження суду при перегляді заочного рішення. 

 

Тема 14. Фіксування цивільного процесу. 

Фіксування цивільного процесу технічними засобами Журнал судового 

засідання, його зміст та значення. Протоколи окремих процесуальних дій. Право 

осіб, які беруть участь у справі, знайомитись з журналом судового засідання. 

Зауваження на технічний запис або журнал. Порядок розгляду зауважень. 

 

Тема 15. Постанови суду першої інстанції. 

Поняття і види судових рішень. Відмінність судового рішення від судової 

ухвали та судового наказу. 

Поняття, суть і значення судового рішення. Судове рішення – акт 

правосуддя. Виховна роль судового рішення. Вимоги, яким повинно відповідати 

судове рішення. 
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Усунення недоліків судового рішення судом, який його постановив. 

Додаткове рішення. Роз’яснення рішення. Виправлення описок і явних 

арифметичних помилок. 

Зміст рішення суду (його складові частини). Порядок і час складання 

мотивувальної частини рішення суду.  

Негайне (попереднє) виконання рішення (підстави і види). Відстрочка, 

розстрочка, зміна порядку і способу виконання рішення. 

Законна сила рішення суду. Вступ рішення в законну силу. Правові 

наслідки вступу рішення в законну силу (незмінність, обов’язковість, 

преюдиціальність, виконавчість). 

Ухвали суду першої інстанції. Види ухвал (за змістом, формою, порядком 

постановлення). Законна сила судових ухвал. Окремі ухвали, їх зміст та значення. 

 

Змістовий модуль 3. Провадження з перегляду судових рішень. 

Виконання судових рішень. Міжнародний цивільний процес 
 

Тема 16. Апеляційне провадження. Касаційне провадження. 

Суть і завдання інституту апеляційного провадження. Суб’єкти 

апеляційного оскарження. 

Строки та порядок апеляційного оскарження. Об’єкти оскарження. 

Підготовка справи до апеляційного провадження та призначення до слухання. 

Порядок розгляду справ апеляційної інстанції. Межі розгляду справи судом 

апеляційної інстанції. Права та обов’язки суб’єктів апеляційного провадження під 

час розгляду справи. Повноваження суду апеляційної інстанції: а) відхилення 

апеляційної скарги; б) підстави для скасування рішення суду і передачу на новий 

розгляд; в) підстави для скасування рішення і закриття провадження у справі або 

залишення заяви без розгляду; г) підстави для скасування рішення суду першої 

інстанції і ухвалення нового рішення. Постанови суду апеляційної інстанції та 

порядок їх ухвалення. Порядок апеляційного оскарження ухвал суду першої 

інстанції. 

Суть і значення касаційного перегляду постанов суду апеляційної інстанції. 

Суб’єкти та об’єкти касаційного оскарження, касаційне подання. Відмінність між 

об’єктами оскарження в касаційному та апеляційному порядку. Строки та порядок 

касаційного оскарження, касаційне подання. Процесуальні засоби звернення до 

суду касаційної інстанції. Зміст касаційних звернень. Приєднання до касаційної 

скарги. Суди касаційної інстанції, що уповноважені переглядати справи у порядку 

касації. Порядок вирішення питання про передачу справи на розгляд складу 

судової палати. Порядок розгляду справи судом касаційної інстанції. Межі 

розгляду справи. Права та обов’язки осіб, які беруть участь в касаційному 

провадженні. Повноваження суду касаційної інстанції. Зміст та порядок 

постановлення ухвали суду касаційної інстанції. Порядок розгляду касаційної 

скарги, касаційного подання прокурора, що надійшли до суду касаційної інстанції 

після закінчення касаційного розгляду справи. 
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Тема 17. Перегляд судових рішень у зв’язку з винятковими та 

нововиявленими обставинами. Відновлення втраченого судового 

провадження. 

Загальна характеристика перегляду судових рішень у зв’язку з винятковими 

обставинами. Підстави перегляду судових рішень за винятковими обставинами. 

Порядок відкриття провадження у зв’язку з винятковими обставинами. Строки 

відкриття провадження. Суди, які вправі переглядати справи з винятковими 

обставинами. 

Загальна характеристика перегляду судових рішень у зв’язку з 

нововиявленими обставинами. Підстави перегляду рішень у зв’язку з 

нововиявленими обставинами. Порядок відкриття провадження у зв’язку з 

нововиявленими обставинами. Строки відкриття провадження. Суди, які вправі 

переглядати справи у зв’язку нововиявленими обставинами. Порядок перегляду 

судових постанов у зв’язку з нововиявленими обставинами. Повноваження суду. 

Поняття втрати судового провадження. Процесуальний порядок 

відновлення втраченого судового провадження. Рішення суду про відновлення 

втраченого судового провадження. 

 

Тема 18. Звернення судових постанов до виконання. Судовий контроль. 

Поняття та загальні засади виконавчого провадження.  

Органи примусового виконання. Роль суду у виконавчому провадженні. 

Сторони у виконавчому провадженні, їх права і обов’язки. Захист прав стягувача, 

боржника та інших осіб у виконавчому провадженні. 

Акти, які підлягають примусовому виконанню (підстави виконання). 

Виконавчі документи, їх види і правове значення. Порядок видання виконавчого 

листа. Дублікат виконавчого листа. Виконавча давність. Перерва і зупинення 

строків виконавчої давності. Поновлення строків виконавчої давності. 

Загальні правила виконавчого провадження. Звернення виконавчого 

документу до виконання. Добровільне виконання. Заходи примусового 

виконання. Час вчинення виконавчих дій. 

Зупинення і закриття виконавчого провадження. Повернення виконавчого 

документа стягувачу. Витрати, пов’язані з виконанням рішень. Звернення 

стягнення на майно боржника. Виявлення та арешт майна боржника. Майно, на 

яке не може бути звернено стягнення. Продаж арештованого майна. Звернення 

стягнення на майно боржника, яке знаходиться у інших осіб. Звернення стягнення 

на будівлі. Звернення стягнення на майно боржника – юридичної особи. 

Звернення стягнення на заробітну плату та інші види доходів боржника. Захист 

прав стягувача, боржника та інших осіб під час провадження виконавчих дій. 

Виконання судових рішень у немайнових спорах. 

 

Тема 19. Провадження у справах за участю іноземних осіб. Визнання та 

виконання рішень іноземних судів в Україні. 

Поняття міжнародного цивільного процесу. Джерела міжнародного 

цивільного процесу. Правове становище іноземних осіб у цивільному процесі.  
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Підсудність цивільних справ за участю іноземних осіб. Провадження у 

справі за участю іноземної особи до судового розгляду. Визнання і виконання 

рішень іноземних судів в Україні. 

Статус Європейського суду з прав людини. Порядок звернення до 

Європейського суду з прав людини. Процедура прийняття скарги Європейським 

судом з прав людини та її розгляд. Рішення Європейського суду з прав людини та 

їх виконання в національних правопорядках. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 
Формою підсумкового контролю успішності навчання студентів з 

дисципліни «Цивільний процес» є іспит. За результатами іспиту студент отримує 

до 40 балів за 100-бальною шкалою оцінювання. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання 

Засобами діагностики успішності навчання студентів з дисципліни 

«Цивільний процес» є усне опитування та обговорення теоретичних питань на 

семінарських та лекційних заняттях, пакети тестових завдань, ситуаційні завдання 

(кейси) з дисципліни, пакети завдань для модульних контрольних робіт, пакет 

завдань для комплексної контрольної роботи, комплект екзаменаційних білетів з 

дисципліни. 


