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Анотація навчальної дисципліни 
Цивільне процесуальне право є самостійною галуззю права, оскіль-

ки його нормами здійснюється регулювання специфічної діяльності 
щодо охорони і захисту прав громадян, юридичних осіб та інтересів 
держави. Специфіка такої діяльності зумовлена комплексом повнова-
жень, якими наділені суди, в результаті чого при здійсненні судочинс-
тва складаються специфічні відносини з характерними лише їм права-
ми та обов’язками суб’єктів. Відносна самостійність цивільного про-
цесуального права зумовлена тим, що для вирішення конкретної спра-
ви судом мають застосовуватися матеріальні норми права та суд має 
керуватися нормами процесуального права. Цивільне процесуальне 
право 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 неу-
передженими 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, врегульова-
них нормами конституційного права. 

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

Мета вивчення навчальної дисципліни полягає у засвоєнні студен-
тами 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. 

Зміст навчальної дисципліни розкривається у таких темах: Понят-
тя, загальна характеристика та джерела цивільного процесуального 
права. Цивільний процес. Принципи цивільного процесуального права 
України. Цивільні процесуальні правовідносини. Суд як суб’єкт циві-
льного процесу. Сторони та інші учасники цивільного процесу. Пред-
ставництво у цивільному процесі. Цивільна юрисдикція та підсудність 
цивільних справ суду. Цивільні процесуальні строки. Судові витрати. 
Судові виклики та повідомлення. Заходи процесуального примусу. 
Докази, доказування та доведення у цивільному процесі. 

Наказне провадження. Позовне провадження. Стадії цивільного про-
цесу у суді першої інстанції. Фіксування цивільного процесу. Елект-
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ронне судочинство. Рішення суду першої інстанції. Окреме проваджен-
ня. Апеляційне провадження. Касаційне провадження. Перегляд судо-
вих рішень за нововиявленими або виключними обставинами. Віднов-
лення втраченого судового провадження. Звернення судових рішень до 
виконання. Судовий контроль. Провадження у справах за участю інозе-
мних осіб. Визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні. 

 
Аннотация учебной дисциплины 

Гражданское процессуальное право является самостоятельной от-
раслью права, поскольку его нормами осуществляется регулирование 
специфической деятельности, направленной на охрану и защиту прав 
граждан, юридических лиц и интересов государства. Специфика такой 
деятельности обусловлена комплексом полномочий, которыми наделе-
ны суды, в результате чего при осуществлении судопроизводства со-
стоят специфические отношения с характерными только им правами и 
обязанностями субъектов. Относительная самостоятельность граждан-
ского процессуального права обусловлена тем, что для решения кон-
кретного дела судом должны применяться материальные нормы права, 
при этом суд должен руководствоваться нормами процессуального пра-
ва. Гражданское процессуальное право является составной частью сис-
темы права Украины и тесно связан и взаимодействует с другими его 
отраслями. Так, Конституцией Украины установлены основы организа-
ции и принципы осуществления правосудия в Украине, в том числе га-
рантированное гражданам справедливое, беспристрастное и своевре-
менное рассмотрение и разрешение гражданских дел судом, осуществ-
ление правосудия беспристрастными и профессиональными судьями, 
которые нашли свое закрепление и дальнейшее развитие и детализацию 
в нормах гражданского процессуального права. Суд обеспечивает в не-
которых делах защиту прав субъектов, регулируемых нормами консти-
туционного права. 

Предметом учебной дисциплины «Гражданское процессуальное 
право» является система общественных отношений, которые возникают 
в связи с рассмотрением гражданских споров и регулируются нормами 
гражданского процессуального права, общие принципы гражданского 
судопроизводства, процессуальная деятельность суда и других участ-
ников процесса, возникающих при осуществлении правосудия – сам 
гражданский процесс, а также система гражданских процессуальных 
прав и обязанностей субъектов гражданских процессуальных правоот-
ношений и гарантии их реализации. 

Цель изучения учебной дисциплины состоит в усвоении студентами 
системных знаний по гражданскому процессу, о правовых средствах и 
процедурах, направленных на эффективную судебную защиту прав 
свобод и интересов участников гражданско-процессуальных отноше-
ний, подготовка к практической юридической деятельности. 
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Содержание учебной дисциплины раскрывается в таких темах: По-
нятие, общая характеристика и источники гражданского процессуаль-
ного права. Гражданский процесс. Принципы гражданского процессу-
ального права Украины. Гражданские процессуальные правоотноше-
ния. Суд как субъект гражданского процесса. Стороны и другие участ-
ники гражданского процесса. Представительство в гражданском про-
цессе. Гражданская юрисдикция и подсудность гражданских дел суд. 
Гражданские процессуальные сроки. Судебные издержки. Судебные 
вызовы и сообщения. Меры процессуального принуждения. Доказа-
тельства, доказывание и доказательства в гражданском процессе. 

Приказное производство. Исковое производство. Стадии граждан-
ского процесса в суде первой инстанции. Фиксирования гражданского 
процесса. Электронное судопроизводство. Решение суда первой ин-
станции. Отдельное производство. Апелляционное производство. Кас-
сационное производство. Пересмотр судебных решений по вновь от-
крывшимся или исключительными обстоятельствами. Восстановление 
утраченного судебного производства. Обращение судебных решений к 
исполнению. Судебный контроль. Производство по делам с участием 
иностранных лиц. Признание и исполнение решений иностранных су-
дов в Украине. 

 
Annotation of educational discipline 

Law of civil procedure is an independent branch of law, as its rules regu-
late specific activities aimed at protecting and defending the rights of citi-
zens, legal entities and the interests of the State. The specificity of such activ-
ity is conditioned by the complex of powers vested in the courts, as a result 
of which, in the course of court proceedings, there are specific relations with 
the rights and obligations of subjects that are specific only to them. The rela-
tive autonomy of law of civil procedure is conditioned by the fact that sub-
stantive rules of law must be applied to the decision of a specific case by the 
court, while the court must be guided by the rules of procedural law. Civil 
procedural law is an integral part of the system of law of Ukraine and is 
closely linked and interacts with its other branches. Thus, the Constitution 
establishes the foundations for the organization and principles of the admin-
istration of justice in Ukraine, including the guarantee to citizens of a fair, 
impartial and timely consideration and resolution of civil cases by a court of 
law and the administration of justice by impartial and professional judges, 
which have been consolidated and further developed and detailed in the rules 
of law of civil procedure. The Court ensures the protection of the rights of 
subjects governed by the rules of constitutional law in certain cases. 

The subject of the training discipline "Law of civil procedure" is a system 
of social relations that arise in connection with the consideration of civil dis-
putes and are governed by the rules of law of civil procedure, the general 
principles of civil procedure, the procedural activities of the court and other 
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participants in the process arising in the implementation of justice - the civil 
process itself, as well as the system of civil procedural rights and duties of 
subjects of civil procedure legal relations and guarantees of their implemen-
tation. 

The purpose of studying of academic discipline consists in mastering by 
students of system knowledge on civil process, about legal means and the 
procedures directed on effective judicial protection of the rights of freedoms 
and interests of participants of civil procedure relations, preparation for prac-
tical legal activity. 

The content of the academic discipline is disclosed in the following top-
ics: The concept, general characteristics and sources of law of civil proce-
dure. Civil proceedings. Principles of Ukrainian Civil Procedural Law. Civil 
procedural legal relations. Court as a subject of civil process. Parties and oth-
er participants in the civil process. Representation in the civil process. Civil 
jurisdiction and jurisdiction of civil cases court. Civil procedure terms. Court 
costs. Court challenges and communications. Procedural coercive measures. 
Evidence, proof and evidence in civil proceedings. 

Proceedings by order. Lawsuit proceedings. Stages of civil proceedings in 
the court of first instance. Fixation of civil proceedings. Electronic proceed-
ings. The decision of the court of first instance. Separate proceedings. Ap-
peals proceedings. Court of cassation proceedings. Review of court decisions 
on newly discovered or exceptional circumstances. Restoration of lost court 
proceedings. Enforcement of court decisions. Judicial control. Proceedings in 
cases involving foreign nationals. Recognition and enforcement of judgments 
of foreign courts in Ukraine. 
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ВСТУП 

Програма навчальної дисципліни «Цивільне процесуальне право» 
укладена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 
здобувачів початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти спеціаль-
ності 081 «Право», затвердженої наказом по університету від 
01 вересня 2020 р., № 114-Н. 

Цивільне процесуальне право є відносно самостійною галуззю пра-
ва, оскільки в його межах здійснюється специфічна діяльність по охо-
роні і захисту прав громадян, юридичних осіб та інтересів держави. 
Специфіка такої діяльності зумовлена комплексом повноважень, яки-
ми наділені суди, в результаті чого при здійсненні судочинства скла-
даються специфічні відносини з характерними лише їм правами та 
обов’язками суб’єктів. Відносна самостійність цивільного процесуа-
льного права зумовлена тим, що для вирішення конкретної справи су-
дом мають застосовуватися матеріальні норми права та суд має керу-
ватися нормами процесуального права. 

Отже, цивільне процесуальне право є складовою частиною системи 
права України і тісно пов’язаний та взаємодіє з іншими його галузями. 
Так, Конституцією України встановлені основи організації й принци-
пи здійснення правосуддя в Україні, зокрема гарантований громадя-
нам справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд та вирішен-
ня 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 «Цивільне процесуальне пра-
во» є сукупність суспільних відносин, що виникають у зв’язку із розг-
лядом цивільних спорів і регулюються нормами цивільного процесуа-
льного права, загальні принципи цивільного судочинства, процесуа-
льна діяльність суду та інших учасників процесу, що виникають при 
здійсненні правосуддя – сам цивільний процес, а також система циві-
льних процесуальних прав і обов’язків суб’єктів цивільних процесуа-
льних правовідносин та гарантії їх реалізації. 

Таким чином, навчальна дисципліна «Цивільне процесуальне пра-
во» включає поняття про предмет і систему цивільного процесуально-
го права, принципи цивільного судочинства, суб’єктів цивільних про-
цесуальних правовідносин, процесуальні строки й судові витрати, до-
кази й доказування, юрисдикцію та підсудність, види проваджень ци-
вільного процесу в суді першої інстанції та при перегляді судових рі-
шень, виконання судових рішень, господарське та адміністративне 
судочинство, третейське судочинство, нотаріальний процес тощо. 
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Мета вивчення навчальної дисципліни полягає у засвоєнні студен-
тами 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. Вивчення курсу передбачає розу-
міння студентами значення основних категорій цивільного процесуа-
льного права, змісту процесуальних інститутів, судової практики, ово-
лодіння навичками правильного тлумачення норм цивільного проце-
суального права та практичного їх застосовування при вирішенні кон-
кретних судових справ, досвідом аналітичної роботи. 

Програмні компетентності відповідно до освітньо-професійної 
програми: 

загальні: 
– здатність застосовувати знання на практиці у стандартних та 

окремих нестандартних ситуаціях (ЗК 8); 
– здатність знаходити творчі рішення або відповіді на чітко визна-

чені та абстрактні проблеми на основі ідентифікації та застосування 
даних (ЗК 10); 

спеціальні, фахові, предметні: 
– здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин на-

ціонального права, а також змісту правових інститутів, щонайменше з 
таких галузей права, як конституційне право, адміністративне право, 
цивільне і цивільне процесуальне право, кримінальне і кримінальне 
процесуальне право (ФК 5); 

– здатність до застосування норм матеріального і процесуального 
права при моделюванні правових ситуацій, окремих процедур (ФК 6); 

– здатність кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти, 
реалізовувати норми права у конкретних сферах професійної діяльно-
сті та самостійно розробляти юридичні документи (ФК 7); 

– здатність вільно володіти юридичною термінологією, та основа-
ми юридичної техніки (ФК 8); 

– здатність юридично правильно кваліфікувати факти та обстави-
ни (ФК 9); 

– здатність аналізувати правові проблеми та формувати правові по-
зиції, здійснювати публічні виступи, брати участь у дискусіях з право-
вих питань (ФК 10); 

– здатність до консультування з правових питань, зокрема, можли-
вих способів захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог 
професійної етики, належного дотримання норм щодо нерозголошен-
ня персональних даних та конфіденційної інформації (ФК 11); 

– здатність до логічного, критичного та системного аналізу право-
вих явищ і застосування набутих знань у професійній діяльнос-
ті (ФК 12); 

– здатність до аналізу актів законодавства та судової практики, 
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практики діяльності інститутів публічної влади (ФК 14). 
 
Програмні результати навчання відповідно до освітньо-

професійної програми. В результаті освоєння дисципліни студент по-
винен: 

– формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу ві-
домої проблеми. Оцінювати недоліки і переваги аргументів (ПРН 4); 

– давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин 
(даних) з достатньою обґрунтованістю (ПРН 5); 

– самостійно визначати ті обставини, у з'ясуванні яких потрібна 
допомога, і діяти відповідно до отриманих рекомендацій (ПРН 8); 

– демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту 
основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей пра-
ва (ПРН 13); 

– застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виок-
ремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані право-
ві висновки (ПРН 14); 

– готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно 
до правового висновку зробленого у різних правових ситуаці-
ях (ПРН 15); 

– надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та 
інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях (ПРН 16). 

 
Навчальна дисципліна є обов’язковою у відповідності до навчаль-

ного плану. 
 
Форма підсумкового контролю знань – ПМК (залік). 
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ПРОГРАМНИЙ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Модуль 1. 
Загальні положення цивільного процесуального права 

 
Тема 1. Поняття, загальна характеристика та джерела цивіль-

ного процесуального права. Цивільний процес. 
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. 

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 сис-
тема цивільного процесуального права. Значення цивільного процесу-
ального права в сучасній правовій доктрині. 

Співвідношення цивільного процесуального права з цивільним, сі-
мейним, трудовим, аграрним, державним і адміністративним правом, 
кримінальним процесуальним та адміністративним процесуальним 
правом. Цивільне процесуальне право та організація судової та право-
охоронної системи України. 

Джерела цивільного процесуального права. Цивільно-процесуальні 
норми, їх структура. Межі дії цивільного процесуального закону. Су-
дова практика в цивільному судочинстві. 

Предмет науки цивільного процесуального права. Система науки 
цивільного процесуального права. 

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

Суть, основні риси і значення цивільної процесуальної форми. 
 
Тема 2. Принципи цивільного процесуального права України. 
Поняття та система принципів цивільного судочинства. Загально-

визнані принципи права та судове правозастосування. Правові аксіоми 
в цивільному судочинстві. Конституційні основи (принципи) правосу-
ддя у цивільних справах. 

Галузеві принципи цивільного процесуального права. Взаємний 
зв’язок і взаємозалежності принципів цивільного процесуального пра-
ва. 

Характеристика основних принципів цивільного процесу: принцип 
верховенства права; принцип права на суд; принцип правової визна-
ченості; принцип пропорційності; принцип доступності правосуддя; 
здійснення правосуддя виключно судами; незалежність суддів і підко-
рення їх лише закону; державної мови судочинства; гласність судово-
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го процесу; законності; диспозитивності; змагальності; публічності та 
судового керівництва; процесуальної рівноправності сторін; забезпе-
чення апеляційного та касаційного оскарження судових рішень; усно-
сті та писемності; безпосередності судового розгляду; обов’язковості 
рішень суду. 

 
Тема 3. Цивільні процесуальні правовідносини. 
Поняття, ознаки і види цивільних процесуальних правовідносин. 

Підстави виникнення цивільних процесуальних правовідносин. Розви-
ток, зміна і припинення цивільних процесуальних правовідносин. Си-
стема і структура цивільних процесуальних відносин. 

Об’єкт і зміст цивільних процесуальних відносин. 
Поняття суб'єкта цивільних процесуальних правовідносин. Види 

суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин. 
 
Тема 4. Суд як суб’єкт цивільного процесу. 
Суд як обов’язковий суб’єкт цивільних процесуальних правовідно-

син. Правосуб’єктність органів судової влади. Правові засади діяльно-
сті суду. Правовий статус і роль суду у цивільному процесі. Склад су-
ду. Секретар судового засідання. Судовий розпорядник. Помічник су-
дді. 

Відвід судді. Відвід секретаря судового засідання, експерта, спеціа-
ліста, перекладача. 

 
Тема 5. Сторони та інші учасники цивільного процесу. Пред-

ставництво у цивільному процесі. 
Поняття сторін у цивільному процесі. 
Цивільна процесуальна правоздатність. Цивільна процесуальна діє-

здатність. Процесуальні права і обов’язки. Основні риси сторін у ци-
вільному процесі, види сторін. Характеристика прав і обов’язків сто-
рін. Спеціальні права сторін. 

Процесуальна співучасть. Мета і підстави співучасті. Види спів-
участі. 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. По-
няття зловживання процесуальними правами. Види зловживань про-
цесуальними правами. Протидія зловживанню процесуальними пра-
вами. 

Поняття та види третіх осіб у цивільному процесі. Основні ознаки 
третіх осіб.  
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Треті особи, які заявляють самостійні вимоги. Підстави та процесу-
альний 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 проце-
суальний 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 процесуа-
льних відносин. Поняття і склад осіб, які беруть участь у справі, їх 
права і обов’язки. 

Особи, які сприяють розглядові справи, їх класифікація. Свідки, 
експерт, експерт з питань права, перекладач, спеціаліст, їх процесуа-
льне становище та функції, права і обов’язки. Помічник судді, секре-
тар судового засідання, судовий розпорядник. 

Участь у судовому процесі органів та осіб, яким законом надано 
право звертатися до суду в інтересах інших осіб. Підстави та форми 
участі в цивільному процесі Уповноваженого Верховної Ради України 
з прав людини, 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 держав-
ної влади та місцевого самоврядування в процесі для подання виснов-
ку у справі. 

Поняття представництва у цивільному процесі. Види представниц-
тва у цивільному судочинстві. Процесуальне становище та повнова-
ження представника у цивільному процесі. Документи, які підтвер-
джують повноваження представника та їх оформлення. 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 ор-

ганізацій. Поняття цивільної юрисдикції. 
Предметна та суб’єктна юрисдикція. Інстанційна юрисдикція. Від-

межування цивільної юрисдикції від конституційної, адміністратив-
ної, господарської. 

Юрисдикція суду щодо розгляду справ позовного, наказного та 
окремого провадження. 

Територіальна юрисдикція (підсудність). Територіальна підсуд-
ність, її види: загальна, альтернативна, виключна, договірна, дискре-
ційна (за вказівкою суду) і за зв’язком справ. 
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Порядок передачі справи в інший суд, порядок вирішення справ 
між судами про підсудність. Наслідки порушення правил про підсуд-
ність. 

 
Тема 7. Цивільні процесуальні строки. Судові витрати. 
Поняття процесуальних строків та їх види. Обчислення процесуа-

льних 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. Ви-
трати, пов’язані з залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, екс-
пертів та проведенням експертизи. 

Порядок визначення сум витрат, пов’язаних з оглядом на місці. Ви-
трати на розшук відповідача, боржника, житини або транспортних за-
собів. Витрати, пов’язані з виконанням рішення. Оплата послуг адво-
ката. Звільнення від сплати судових витрат. Відстрочення та розстро-
чення сплати судових витрат. Розподіл судових витрат. Повернення 
судового збору. 

 
Тема 8. Судові виклики та повідомлення. Заходи процесуаль-

ного примусу. 
Поняття судових викликів і повідомлень та їх види. Способи та по-

рядок вручення судових повісток та повідомлень. Розшук відповідача. 
Особливості здійснення викликів і повідомлень за допомогою Єди-

ної судової інформаційно-телекомунікаційної системи. 
Поняття процесуального примусу. Види заходів процесуального 

примусу. Підстави застосування заходів процесуального примусу. По-
рядок застосування окремих заходів процесуального примусу. Попе-
редження і видалення із залу судового засідання. Тимчасове вилучен-
ня доказів для дослідження судом. Привід свідка. Штраф. 

 
Тема 9. Докази, доказування та доведення у цивільному проце-

сі. 
Поняття і мета судового доказування. Поняття судового доказу. 

Докази і засоби доказування. 
Суб’єкти та предмет доказування. Поняття предмета доказування. 

Визначення предмету доказування по конкретних цивільних справах. 
Факти, які не підлягають доказуванню. 

Розподіл між сторонами обов’язку по доказуванню. Роль суду у 
збиранні доказів та підтвердженні суттєвих для справи фактів. Права і 
обов’язки суб’єктів процесу по поданні доказів. Строки подання дока-
зів. Правові наслідки несвоєчасного подання доказів. 

Класифікація доказів: первісні і похідні; прямі і побічні; усні і пи-
сьмові; особисті і речові. 
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Належність доказів і допустимість засобів доказування. 
Пояснення сторін і третіх осіб. Визнання сторони (третьої особи) 

як засіб доказування. Види визнання. Правові наслідки визнання. Оці-
нка 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. 

Поняття та особливості електронних доказів. Проблемні питання 
застосування електронних доказів. 

Експертиза. Підстави для проведення експертизи. Порядок призна-
чення і проведення експертизи. Висновок експерта та його зміст. Про-
цесуальні права та обов’язки експерта. Додаткова і повторна експер-
тиза. 

Забезпечення доказів. Підстави і способи забезпечення доказів. По-
рядок забезпечення доказів. Витребування доказів. 

Судові доручення. Процесуальний порядок виконання судового 
доручення. 

 
Модуль 2. 

Правове регулювання окремих видів та стадій цивільного процесу 
 
Тема 10. Наказне провадження. 
Поняття, ознаки і суть наказного провадження. Вимоги, за якими 

може бути видано судовий наказ. Звернення до суду з заявою про ви-
дачу судового наказу. Підстави для відмови у прийнятті заяви про ви-
дачу 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 11. Позовне провадження. 
Поняття позовного провадження, його характерні ознаки та види. 
Поняття позову та його елементи. Право на позов, право на 

пред’явлення позову та процесуальний порядок його реалізації. Види 
позовів та їх класифікація. 

Процесуальний порядок пред’явлення позову. Наслідки його недо-
тримання; позовна заява як процесуальна форма виразу позову, її 
зміст (реквізити). Порядок виправлення недоліків; підстави для відмо-
ви у відкритті провадження у справі; правові наслідки відкриття про-
вадження у справі. 
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Загальна характеристика суб’єктів позовного провадження. Сторо-
ни як суб’єкти позовного провадження. Поняття сторін, їх риси, про-
цесуальні права та обов’язки. Процесуальна співучасть та її види. За-
міна неналежного відповідача, залучення співвідповідачів. Процесуа-
льне наступництво. 

Захист відповідача від пред’явленого позову. Заперечення проти 
позову (матеріально-правові і процесуальні). 

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 за-
безпечення позову. Заміна виду забезпечення позову або скасування 
заходів забезпечення позову. Відшкодування збитків, завданих забез-
печенням позову, та повернення предмета застави. 

Справи, що розглядаються в порядку спрощеного позовного прова-
дження. 

 
Тема 12. Стадії цивільного процесу у суді першої інстанції. 
Відкриття провадження у справі. 
Врегулювання спору за участю судді. 
Поняття та значення підготовчого провадження. Підготовче судове 

засідання: мета і строки, порядок призначення, значення. 
Класифікація дій з підготовки справи до судового розгляду. Проце-

суальне оформлення закінчення провадження у справі до судового 
розгляду. Призначення справи до судового розгляду. 

Значення судового розгляду. Роль суду у керівництві судовим роз-
глядом 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 вирі-
шення). Відкладення розгляду справи. Зупинення провадження у 
справі. Відмінність відкладення розгляду справи від зупинення прова-
дження у справі. 

Розгляд справи по суті. Відкриття розгляду справи по суті. Порядок 
з’ясування обставин справи та дослідження доказів. Судові дебати. 
Ухвалення і оголошення судового рішення. 

Закінчення справи без ухвалення судового рішення: закриття про-
вадження у справі; залишення заяви без розгляду. Відмінність закрит-
тя провадження у справі від залишення заяви без розгляду (за підста-
вами і правовими наслідками). 

Особливості розгляду справ у порядку спрощеного провадження. 



15 

 

Поняття та підстави (умови) заочного розгляду справи. Порядок 
повідомлення відповідача про заочне рішення. Перегляд заочного рі-
шення. Повноваження суду при перегляді заочного рішення. 

 
Тема 13. Фіксування цивільного процесу. Електронне судочин-

ство. 
Фіксування цивільного процесу технічними засобами Журнал су-

дового засідання, його зміст та значення. Протоколи окремих проце-
суальних дій. Право осіб, які беруть участь у справі, знайомитись з 
журналом судового засідання. Зауваження на технічний запис або жу-
рнал. Порядок розгляду зауважень. 

Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система та її функ-
ції. 

Електронне судочинство.  
 
Тема 14. Рішення 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. 

Усунення недоліків судового рішення судом, який його постано-
вив. Додаткове рішення. Роз’яснення рішення. Виправлення описок і 
явних арифметичних помилок. 

Зміст рішення суду (його складові частини). Порядок і час скла-
дання мотивувальної частини рішення суду.  

Негайне (попереднє) виконання рішення (підстави і види). Від-
строчка, 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, по-
рядком постановлення). Законна сила судових ухвал. Окремі ухвали, 
їх зміст та значення. 

 
Тема 15. Окреме провадження. 
Поняття і суть окремого провадження. Відмінність окремого про-

вадження від наказного та позовного провадження. Порядок розгляду 
справ окремого провадження. 

Визнання громадянина безвісно відсутнім і оголошення громадя-
нина померлим. Підсудність справи. Зміст заяви. Дії судді після при-
йняття заяви. Особи, які беруть участь у цих справах. Рішення суду. 
Наслідки, виявлення місця перебування громадянина, який визнаний 
безвісно відсутнім або оголошений померлим. 
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Визнання громадянина обмежено дієздатним або недієздатним. Пі-
дсудність. Зміст заяви. Особи, які беруть участь у справі. Особливості 
доказування. Розгляд справи. Рішення суду. Поновлення громадянина 
в дієздатності. 

Встановлення неправильності запису в актах громадянського ста-
ну. Зміст заяви. Підсудність. Рішення суду. 

Провадження по справах про усиновлення дітей, які проживають 
на території України громадянами України та іноземними громадяна-
ми. 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 юри-
дичне 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. Ро-

згляд справи. Рішення суду. 
Розгляд заяви про надання особі психіатричної допомоги у приму-

совому порядку. Розгляд судом справ про обов’язкову госпіталізацію 
до протитуберкульозного закладу. Особливості суб’єктного складу та 
розгляду. 

Особливості розгляду справ про розкриття банківської таємниці. 
Розгляд у окремому провадженні справ, що випливають з сімейних 

правовідносин. 
 
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 розгля-
ду 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) підс-
тави для скасування рішення суду і передачу на новий розгляд; в) під-
стави для скасування рішення і закриття провадження у справі або 
залишення заяви без розгляду; г) підстави для скасування рішення су-
ду першої інстанції і ухвалення нового рішення. Постанови суду апе-
ляційної інстанції та порядок їх ухвалення. Порядок апеляційного 
оскарження ухвал суду першої інстанції. 
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Суть і значення касаційного перегляду постанов суду апеляційної 
інстанції. Суб’єкти та об’єкти касаційного оскарження, касаційне по-
дання. Відмінність між об’єктами оскарження в касаційному та апеля-
ційному порядку. Строки та порядок касаційного оскарження, каса-
ційне подання. Процесуальні засоби звернення до суду касаційної ін-
станції. Зміст касаційних звернень. Приєднання до касаційної скарги. 
Суди касаційної інстанції, що уповноважені переглядати справи у по-
рядку касації. Порядок вирішення питання про передачу справи на 
розгляд складу судової палати. Порядок розгляду справи судом каса-
ційної інстанції. Межі розгляду справи. Права та обов’язки осіб, які 
беруть участь в касаційному провадженні. Повноваження суду каса-
ційної інстанції. Зміст та порядок постановлення ухвали суду касацій-
ної інстанції. Порядок розгляду касаційної скарги, касаційного подан-
ня прокурора, що надійшли до суду касаційної інстанції після закін-
чення касаційного розгляду справи. 

 
Тема 17. Перегляд судових рішень за нововиявленими або ви-

ключними обставинами. Відновлення втраченого судового прова-
дження. 

Загальна характеристика перегляду судових рішень у зв’язку з ви-
ключними обставинами. Підстави перегляду судових рішень за ви-
ключними обставинами. Порядок відкриття провадження у зв’язку з 
виключними обставинами. Строки відкриття провадження. Суди, які 
вправі переглядати справи з виключними обставинами. 

Загальна характеристика перегляду судових рішень у зв’язку з но-
вовиявленими обставинами. Підстави перегляду рішень у зв’язку з 
нововиявленими обставинами. Порядок відкриття провадження у 
зв’язку з нововиявленими обставинами. Строки відкриття проваджен-
ня. Суди, які вправі переглядати справи у зв’язку нововиявленими об-
ставинами. Порядок перегляду судових рішень у зв’язку з нововияв-
леними обставинами. Повноваження суду. 

Поняття втрати судового провадження. Процесуальний порядок ві-
дновлення втраченого судового провадження. Рішення суду про від-
новлення втраченого судового провадження. 

 
Тема 18. Звернення судових рішень до виконання. Судовий ко-

нтроль. 
Поняття та загальні засади виконавчого провадження.  
Органи примусового виконання. Роль суду у виконавчому прова-

дженні. Сторони у виконавчому провадженні, їх права і обов’язки. 
Захист прав стягувача, боржника та інших осіб у виконавчому прова-
дженні. 

Акти, які підлягають примусовому виконанню (підстави виконан-
ня). Виконавчі документи, їх види і правове значення. Порядок видан-
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ня виконавчого листа. Дублікат виконавчого листа. Виконавча дав-
ність. Перерва і зупинення строків виконавчої давності. Поновлення 
строків виконавчої давності. 

Загальні правила виконавчого провадження. Звернення виконавчо-
го документу до виконання. Добровільне виконання. Заходи примусо-
вого виконання. Час вчинення виконавчих дій. 

Зупинення і закриття виконавчого провадження. Повернення вико-
навчого документа стягувачу. Витрати, пов’язані з виконанням рі-
шень. 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 боржни-
ка, яке знаходиться у інших осіб. Звернення стягнення на будівлі. Зве-
рнення 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 виконав-
чих дій. 

Виконання судових рішень у немайнових спорах. 
 
Тема 19. Провадження у справах за участю іноземних осіб. Ви-

знання та виконання рішень іноземних судів в Україні. 
Поняття міжнародного цивільного процесу. Джерела міжнародного 

цивільного процесу. Правове становище іноземних осіб у цивільному 
процесі.  

Підсудність цивільних справ за участю іноземних осіб. Прова-
дження у справі за участю іноземної особи до судового розгляду. Ви-
знання і виконання рішень іноземних судів в Україні. 

Статус Європейського суду з прав людини. Порядок звернення до 
Європейського суду з прав людини. Процедура прийняття скарги Єв-
ропейським судом з прав людини та її розгляд. Рішення Європейсько-
го суду з прав людини та їх виконання в національних правопорядках. 
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