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Шановні студенти! 

Програма дисципліни «Актуальні проблеми цивільного 

процесу» передбачає вивчення актуальних проблем розвитку 

цивільного процесуального права, наукових поглядів і концепцій, 

які існують в доктрині цивільного процесуального права. 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Актуальні питання 

цивільного процесу в Україні» є забезпечення глибокого засвоєння 

студентами окремих інститутів цивільного процесуального права, 

які є найбільш проблемними як в теоретичному, так і в практичному 

аспектах, застосування норм цивільного процесуального права на 

практиці здійснюється в процесі розгляду і вирішення судами 

цивільних справ. 

Завданням вивчення дисципліни є формування у майбутніх 

фахівців знань про: 

• теоретичні основи цивільного процесуального права; 

• концепцію підходів до розуміння принципів цивільного 

процесу, їх систему та порядок реалізації в сучасному цивільному 

процесі; 
• наукові концепції вчених-процесуалістів щодо системи та 

Адміністративне судочинство 

Цивільний 

процес 

Цивільне право 

Господарський 

процес 

Адміністративний 

процес 
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структури цивільних процесуальних правовідносин; 

• особливості процесуального становища суб’єктів цивільного 

процесу; 

• теоретичні та практичні аспекти окремих видів проваджень 

та стадій цивільного процесу в світлі нової законодавчої 
регламентації; 

• актуальні питання інституту доказування і застосування 

окремих засобів доказування; 

• вимоги щодо форми, змісту, процедури ухвалення судових 

рішень; 

• особливості перегляду судових рішень;  

• актуальні проблеми реформування цивільного судочинства; 

• перспективи розвитку науки цивільного процесуального 

права. 

вмінь: 

• правильно застосовувати норми матеріального і 
процесуального права при ухваленні судових рішень; 

• грамотно проводити аналіз норм цивільного процесуального 

і матеріального права; 

• складати процесуальні документи, які ухвалюються в судах 

при розгляді цивільних справ; 

• складати процесуальні документи від імені осіб, які беруть 

участь у справі  та інших учасників процесу; 

• проводити аналіз процесуальних документів, які ухвалені 
судом, а також іншими особами, з метою виявлення в них недоліків. 
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1.1 Опис навчальної дисципліни 

 
Найменування 

показників 

Галузь знань, 

напрям підготовки, 

освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

 

 

 

Кількість кредитів – 

2,5 

 

Галузь знань 

0304 «Право» 

 

 

 

 

Нормативна за вибором 

студента   

Спеціальність 

8.03040101 

«Правознавство» 

 

 

Модулів – 1 

 

 

 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень – магістр 

 

 

 

 

 

 

Рік підготовки – 6-й  

 

 

Змістових модулів – 2 

 

 

Семестр – 11-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання – 

Лекції – 16 год. 

Загальна кількість 

годин – 90 год 

Практичні – 14 год. 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних –  

самостійної роботи 

студента –  

 

Лабораторні – – год. 

 

Самостійна робота –   

60  год. 

 

Індивідуальні – –  год. 

 

Вид контролю –

екзамен/курсова 

1.2. Тематика практичних занять 
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№ Назва теми К-ть 

годин 

1 Тема 1: Теоретичні основи цивільного процесуального 

права України  

1 

2 Тема 2: Проблемні питання реалізації принципів 

цивільного процесу 

1 

3 Тема 3: Цивільні процесуальні відносини в системі 
цивільного процесу: проблеми теорії та практики 

2 

4 Тема 4: Актуальні питання інституту доказування в 

науці цивільного процесуального права 

2 

5 Тема 5: Актуальні проблеми позовної форми захисту 

цивільних прав 

2 

6 Тема 6: Провадження у справі до судового розгляду: 

актуальні проблеми теорії і практики 

1 

7 Тема 7: Судові рішення в цивільному процесі: проблемні 
питання 

1 

8 Тема 8: Особливості перегляду рішень суду в 

цивільному процесі: питання теорії і практики. 

4 

Всього 14 

 

1.3. Контрольні заходи та засоби діагностики 

 
Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 

проводиться у формах: 

-   оцінювання індивідуальної роботи студента; 

- усного опитування на практичних заняттях, оцінки розв’язання 

ситуаційних завдань та участі у  обговоренні проблемних питань; 

- виконання поточних контрольних робіт за темами змістових 

модулів. 

1.4. Критерії та шкала оцінювання 

 
Основними критеріями, що характеризують рівень 

компетентності студента при оцінюванні результатів поточного 
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контролю з навчальної дисципліни «Актуальні питання цивільного 

процесу в Україні» є: 

- повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної роботи, 

передбачених робочою програмою навчальної дисципліни; 

- глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом 

навчальної дисципліни, що міститься в основних та додаткових 

рекомендованих літературних джерелах; 

- вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозвяку і 
розвитку; 

- характер відповідей на поставленні питання (чіткість, 

логічність, лаконічність, послідовність тощо); 

- вміння застосовувати теоретичні положення під час 

розв’язання практичних занять; 

- вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 

Оцінювання результатів поточного контролю проводиться у 

розрахунку від 0 до 60 балів. Основними методами оцінювання є:  

• аналіз усних відповідей;  

• виконання практичних завдань. 

Оцінювання виконання завдань здійснюється за такими 

критеріями (у % від кількості балів, виділених на завдання із 
заокругленими до цілого числа): 

0% – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і 
не конкретні, звіт підготовлено недбало; 

60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі 
недоліки, судження студента не достатньо аргументовані, звіт 
підготовлено з незначним відхиленням від вимог; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить 

окремі несуттєві недоліки несистемного характеру ; 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
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Шкала оцінювання: національна 

Кількість набраних балів 

студентом 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 балів Відмінно 

82-89 балів Добре 

74-81 балів 

64-73 балів Задовільно 

60-63 балів 

35-59 балів Незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 балів 

Незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

 

2. Тематика практичних занять та завдань для 

самостійного опрацювання 

Практичне заняття № 1. Теоретичні основи цивільного 

процесуального права України 

План заняття 

1. Поняття  і специфічні риси предмету і методу цивільного 

процесуального права. 

2. Проблемні питання сутності  і значення  цивільної  
процесуальної форми. 

3. Норми   цивільного  процесуального  права. Поняття, межі 
дії та реалізація в цивільному судочинстві. 

4. Стадії і провадження  як поняття, що визначають структуру 

цивільного процесу. 

5. Характеристика джерел цивільного процесуального права. 

Аналогія права та аналогія закону. 
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6. Міжнародні договори і угоди як джерела цивільного 

процесуального права. 

Ключові терміни та поняття 

Предмет цивільного процесуального права,  методи цивільного 

процесуального права,  цивільна процесуальна форма, норми 

цивільного процесуального права, стації цивільного процесу, 

провадження у цивільному процесі, джерела цивільного 

процесуального права, судовий прецедент, узагальнення судової 
практики, аналогія права, аналогія закону, міжнародні договори .  

Теми доповідей 

1. Цивільно-процесуальні норми, їх види, особливості 
структури. 

2. Наукові концепції співвідношення   понять: «стадії»   і 
«провадження»   в   цивільному процесі. 

3. Характеристика джерел цивільного процесуального права. 

4. Аналогія права та аналогія закону в цивільному процесі. 
5. Сучасні тенденції розвитку цивільного процесуального 

права. 

6. Цивільно-процесуальне законодавство до і після судової 
реформи 1864 р. 

7. Видатні представники науки цивільного процесуального 

права. 

Нормативні акти та література: [23, 24, 34, 42, 46, 52] 

 
Практичне заняття № 2. Проблемні питання реалізації 

принципів цивільного процесу 

План заняття 

1. Поняття і значення принципів цивільного процесу як 

найважливіших гарантій здійснення правосуддя. 

2. Наукові концепції підходів щодо визначення  принципів 

цивільного процесу. 

3. Значення принципів цивільного процесуального права в 

реалізації завдань цивільного судочинства. 

4. Місце принципів цивільного процесу в механізмі 
правозастосовчої діяльності: проблеми теорії і практики. 

5. Характеристика системи  принципів цивільного процесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10

6. Особливості класифікації принципів цивільного процесу. 

Ключові терміни та поняття 
Принцип цивільного процесу, система принципів, реалізація 

принципів, принцип змагальності і процесуальної рівності сторін, 

принцип доступності, принцип гласності і фіксування цивільного 

процесу, принцип об'єктивної істини, принцип одноособового і 
колегіального розгляду цивільних справ, принцип  законності, 
принцип диспозитивності. 

Теми доповідей 

1. Принципи змагальності і процесуальної рівності сторін в 

сучасному цивільному судочинстві: проблеми теорії та практики. 

2. Принцип доступності судового захисту: проблеми реалізації. 
3. Реаліація принципу гласності і фіксування цивільного 

процесу  у цивільному судочинстві.  
4. Принцип об'єктивної істини в цивільному судочинстві: 

наукові підходи вчених-процесуалістів. 

5. Особливості реалізації принципу одноособового і 
колегіального розгляду цивільних справ в цивільному процесі: 
проблеми теорії і практики. 

6. Принцип  законності  в  цивільному  процесі  як  гарантія  

ухвалення законних і обґрунтованих рішень. 

7. Проблемні питання реалізації принципу диспозитивності  в 

сучасному    цивільному процесі. 
Нормативні акти та література: [2, 3, 24, 25, 26, 27, 28, 44] 

 

Практичне заняття № 3. Цивільні процесуальні відносини в 

системі цивільного процесу: проблеми теорії та практики 

План заняття 

1. Цивільні процесуальні правовідносини як владні відносини в 

цивільному судочинстві, їх особливості. 
2. Виникнення, розвиток, зміна та припинення цивільних 

процесуальних правовідносин. 

3. Проблеми змісту і об'єктів цивільних процесуальних 

правовідносин.  

4. Загальна класифікація суб’єктів цивільних процесуальних 

правовідносин: наукові погляди вчених-процесуалістів. 
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5. Особливості складу осіб, які беруть участь в справі: наукові 
концепції. 

6. Особливості складу осіб, які сприяють здійсненню 

правосуддя: питання теорії і практики. 

7. Особливості юридичних фактів, які породжують цивільні 
процесуальні правовідносини 

Ключові терміни та поняття 

Цивільні процесуальні правовідносини, підстави виникнення, 

зміна та припинення цивільних процесуальних правовідносин, 

юридичні факти, зміст цивільних процесуальних правовідносин, 

об'єкт цивільних процесуальних правовідносин, особи, які беруть 

участь у справі, осіби, які сприяють здійсненню правосуддя. 

Теми доповідей 

1. Цивільний процес як система цивільних процесуальних 

правовідносин. 

2. Система і структура цивільних процесуальних 

правовідносин. 

3. Передумови і підстави виникнення цивільних 

процесуальних правовідносин.  

4. Особи, які сприяють суду у здійсненні правосуддя: 

законодавчі новели. 

5. Актуальні проблеми участі прокурора в сучасному 

цивільному процесі України. 

6. Проблемні питання участі в процесі Уповноваженого 

Верховної Раді України з прав людини. 

7. Проблемні питання участі в цивільному процесі експерта. 

8. Спеціаліст як суб'єкт цивільних процесуальних 

правовідносин, його права і обов'язки. 

9. Представництво в цивільному процесі: актуальні проблеми 

теорії і практики. 

10. Процесуальні особливості участі в цивільному процесі 
органів державної влади і місцевого самоврядування: законодавчі 
новели. 

Нормативні акти та література: [4, 13, 18, 20, 26, 54] 
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Практичне заняття № 4. Актуальні питання інституту 

доказування в науці цивільного процесуального права 

План заняття 

1. Правові аспекти поняття судового доказування. Особливості 
структури цивільного процесуального доказування. 

2. Суб'єкти цивільного процесуального доказування. Правила 

розподілу обов'язків по доказуванню. 

3. Предмет доказування як фактичний склад правовідношення. 

4. Проблемні питання щодо пояснень сторін, третіх осіб, їх 

представників, допитаних як свідків. 

5. Показання   свідків як процесуальний засіб доказування. 

Імунітет свідків. 

6. Висновок   експерта   як   засіб   доказування.   Спірні 
погляди щодо висновку експерта як змішаного доказу. 

7. Письмові  докази,  поняття,  ознаки,  види,  значення  

письмових доказів в цивільному судочинстві. Вирішення спору 

щодо фальсифікації письмового доказу. 

8. Проблемні питання щодо речових доказів, їх дослідження та 

оцінки. 

9. Проблеми застосування звуко- і відеозаписів як засобів 

доказування в цивільному судочинстві. 
Ключові терміни та поняття 

Доказ, доказування, належність доказів, допустимість доказів, 

фальсифікація доказів, обов’язок доказування, предмет доказування, 

види засобів доказування,  пояснень сторін, третіх осіб, їх 

представників, показання свідків,  імунітет свідків, висновок   

експерта. 

Теми доповідей 

1. Процес доказування та його суб'єкти в цивільному процесі 
України: проблеми теорії і практики. 

2. Засоби доказування в цивільному процесі України: 

проблемні питання теорії і практики. 

3. Суд в процесі доказування в цивільному судочинстві 
України: актуальні питання. 

4. Особливості доказування у справах про захист прав 

споживачів. 
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5. Особливості доказування у справах про захист авторських 

прав. 

6. Особливості доказування у справах про поновлення на 

роботі. 
7. Особливості доказування у справах про позбавлення 

батьківських прав. 

8. Показання свідка як самостійний засіб доказування. 

9. Висновок експерта як засіб доказування: проблемні питання. 

10. Особливості  звуко- і відеозапису  як засобів доказування в 

цивільному процесі: актуальні проблеми. 

11. Електронний документ як доказ в цивільному судочинстві. 
12. Особливості використання речових доказів в цивільному 

процесі. 
13. Особливості використання письмових доказів в цивільному 

процесі. 
      Нормативні акти та література: [ 20, 21, 32, 35, 36, 40, 43] 

 
Практичне заняття № 5. Актуальні проблеми позовної форми 

захисту цивільних прав 

План заняття 

1. Загальна характеристика позову як засобу судового захисту 

порушенних, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи 

інтересів.  

2. Характеристика ознак позову і позовної форми процесу. 

3. Спірні питання класифікації позовів. 

4. Юридичні наслідки відсутності права на пред'явлення 

позову і права на задоволення позову. 

5. Особливості процесуальних засобів захисту відповідача 

проти 

позову. 

6. Відмова від позову та визнання позову як реалізація 

диспозитивних прав сторонами в цивільному процесі. 
7. Юридична природа мирової угоди. Порядок її укладення та 

визнання судом, і її правові наслідки. 

Ключові терміни та поняття 
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Позов, позовне провадження, право на позов, позивач, 

відповідач, відмова від позову, визнання позову, зустрічний позов, 

забезпечення позову, мирова угода. 

Теми доповідей 

1. Матеріально-правові й процесуальні наслідки відкриття 

провадження у справі. 
2. Зустрічний позов в цивільному процесі. 
3. Порядок забезпечення позову і його скасування. 

4. Функції позову в цивільному судочинстві. 
5. Види позовів в цивільному процесі. 
6. Передумови права на пред'явлення позову і умови його 

належного здійснення. 

      Нормативні акти та література: [32, 38, 39, 51] 

 

Практичне заняття № 6. Провадження у справі до судового 

розгляду: актуальні проблеми теорії і практики 

1. Провадження у справі до судового розгляду - обов'язкова і 
самостійна стадія цивільного процесу. 

2. Мета та зміст попереднього судового засідання. 

3. Призначення справи до судового розгляду. 

4. Особливості підготовки справи   до судового розгляду в 

провадженні   по перегляду судових рішень. 

Ключові терміни та поняття 

Попереднє судове засідання,  права та обов’язки сторін, 

процесуальні дії судді, врегулювання спору. 

Теми доповідей 

1. Попереднє судове засідання у стадії підготовки справи до 

судового розгляду. Питання теорії і практики. 

2. Процесуальні права і обов'язки сторін по підготовці справи 

до судового розгляду. 

3.  Особливості стадії підготовки  цивільної справи до судового 

розгляду в апеляційному провадженні. 
4. Особливості стадії підготовки цивільної справи до судового 

розгляду в касаційному провадженні. 
5. Особливості підготовки справи про позбавлення 

батьківських прав до судового розгляду. 
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Нормативні акти та література: [7, 18, 19, 45] 

 

 

Практичне заняття № 7. Судові рішення в цивільному процесі: 

проблемні питання 

План занять 

1. Поняття, види та роль судових рішень у захисті прав і 
свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів юридичних 

осіб, інтересів суспільства і держави 

2.  Особливості процесуально-правових і матеріально-

правових наслідків законної сили рішення суду. Особливості змісту 

законної сили  рішення суду. 

3.  Сутність, значення і зміст рішення суду як основного акту 

правосуддя. 

4.  Проблемні питання співвідношення законності і 
обґрунтованості рішення суду. 

5.  Проблемні питання щодо вимог судового рішення 

6.  Проблемні питання щодо поняття, видів, сутності ухвал 

суду першої інстанції. 
Ключові терміни та поняття 

Судове рішення, рішення, ухвала, заочне рішення, додаткове 

рішення, судовий наказ, окрема ухвала, постанова, законна сила 

рішення суду, законність рішення, обґрунтованість рішення. 

Теми доповідей 

1. Сутність рішення суду та вимоги яким воно повинно 

відповідати. 

2. Проблеми законної сили  рішення суду, об'єктивні і 
суб'єктивні межі законної сили рішення суду. 

3. Ухвали суду першої інстанції, їх класифікація за формою, 

порядком постановлення і змістом. 

4. Заочне рішення, поняття, значення, ознаки. 

5. Судовий     наказ    як  особлива  форма    судового рішення.  

       Нормативні акти та література: [23-33] 
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Практичне заняття № 8. Особливості перегляду рішень суду в 

цивільному процесі: питання теорії і практики. 

План заняття 

1. Забезпечення  апеляційного  та касаційного оскарження   як   

реалізація   права   на судовий захист. 

2. Сутність апеляційного та касаційного провадження. 

3. Право апеляційного оскарження і його реалізація: проблемні 
питання. 

4. Спірні питання щодо суб'єктів касаційного оскарження. 

Об'єкти касаційного оскарження: проблеми судової практики. 

5. Особливості підготовки розгляду справи апеляційним судом. 

6. Особливості повноважень апеляційної  та касаційної інстанції. 
7. Характеристика  підстав  для  скасування   судових   рішень    

в апеляційному порядку та в касаційній інстанції. Судові рішення 

суду апеляційної та касаційної  інстанції, їх зміст і законна сила. 

8. Право на звернення про перегляд судових рішень та підстави 

для подання заяви про перегляд судових рішень: актуальні 
проблеми. 

9. Строки, порядок подання та вимоги до заяви про перегляд 

судових рішень Верховним Судом України. Вирішення Вищим 

спеціалізованим судом України з розгляду цивільних та 

кримінальних справ питання про допуск справи до провадження та 

постановлення про це ухвали. 

10. Особливості підготовки справи до судового розгляду і 
порядок розгляду справи Верховним Судом України. Повноваження 

Верховного Суду України. 

Ключові терміни та поняття 

Апеляція, касація, право на оскарження рішення, об’єкт 

касаційного оскарження, суб’єкт касаційного оскарження, 

повноваження суду апеляційної інстанції, повноваження суду 

касаційної інстанції, допуск справи до провадження ВСУ.  

Теми доповідей 

1. Судові рішення  суду апеляційної інстанції. 
2. Особливості ухвалення рішення суду в апеляційній інстанції. 
3. Межі розгляду справи судом апеляційної інстанції: проблемні 

питання. 
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4. Особливості доказової діяльності в апеляційному 

провадженні. 
5. Виникнення і розвиток інституту касаційного оскарження 

судових рішень. 

6. Рішення суду касаційної інстанції. 
7. Право касаційного оскраження рішень, особами які не брали 

участь у справі: проблемні питання. 

8. Підстави скасування судових рішень судом касаційної 
інстанції: актуальні проблеми. 

9. Незаконність судових рішень як підстава їх скасування 

касаційною інстанцією. 

10. Особливості проведення попереднього розгляду справи і 
призначення справи до судового розгляду. 

11. Особливості постанов Верховного Суду України про 

задоволення чи відмову в задоволенні заяви про перегляд справи 

Верховним Судом України. 

12. Обов'язковість судових рішень Верховного Суду України: 

проблеми судової практики. 

        Нормативні акти та література:[12, 23-33, 40, 50] 
 

3. Питання для підсумкового контролю 

 
1. Поняття і специфічні риси предмету і методу цивільного 

процесуального права. 

2. Проблемні питання сутності і значення цивільної 
процесуальної форми. 

3. Норми цивільного процесуального права. Поняття, межі дії, 
та реалізація в цивільному судочинстві. 

4. Стадії і провадження як поняття, що визначають структуру 

цивільного процесуального права. 

5. Характеристика джерел цивільного процесуального права. 

6. Міжнародні договори і угоди як джерела цивільного 

процессуального права. 

7. Поняття і значення принципів цивільного процесуального 

права як найважливіших гарантій здійснення правосуддя. 

8. Особливості системи принципів цивільного процесуального 
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права. 

9. Підстави класифікації принципів цивільного 

процесуального права. 

10. Взаємозв'язок принципів цивільного процесуального права. 

11. Система організаційних принципів цивільного 

процесуального права і їх роль в здійсненні правосуддя у цивільних 

справах. 

12. Проблемні питання реалізації функціональних принципів 

цивільного процесуального права в сучасному цивільному процесі. 
13. Цивільні процесуальні правовідносини як владні відносини 

в цивільному судочинстві, їх особливості. 
14. Проблемні питання поняття і форми цивільних 

правовідносин. 

15. Цивільні процесуальні відносини як відносини між двома 

суб'єктами. 

16. Суд як обов'язковий суб'єкт процесуальних правовідносин. 

17. Спірні питання щодо змісту цивільних процесуальних 

правовідносин. 

18. Особливості системи цивільних процесуальних 

правовідносин. 

19. Суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин, їх 

класифікація. 

20. Місце і роль судового доказування в здійсненні цілей і 
завдань правосуддя. 

21. Проблемні питання поняття судового доказування в науці 
цивільного процесуального права. 

22. Особливості елементів структури судового доказування. 

23. Правова природа обов'язків по доказуванню в сучасному 

цивільному процесі. 
24. Проблема активності суду в процесі доказування у 

цивільних справах. 

25. Класифікація фактів, які складають предмет доказування. 

26. Вплив предмету доказування на обсяг судових доказів по 

цивільних справах. 

27. Особливості процесуальної форми цивільного 

процессуального доказування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

19

28. Спірні питання  класифікації доказів. 

29. Доказовий змістпояснень сторін і третіх осіб. 

30. Процесуальний порядок отримання та дослідження 

пояснень сторін і третіх осіб. 

31. Показання свідків як процесуальний засіб. Імунітет свідків. 

32. Висновок експерта як засіб доказування.П 

33. Процесуальний порядок дослідження і оцінки висновку 

експерта судом. 

34. Письмові докази, поняття, ознаки, види, значення 

письмових доказів в цивільному судочинстві. Вирішення спору 

щодо фальсифікації письмового доказу. 

35. Речові докази, їх поняття, відмінність від письмових   

доказів, процесуальний порядок отримання і дослідження. Звуко- і 
відеозаписи як засоби доказування.     

36. Забезпечення доказів до і після пред'явлення позову. 

37. Поняття позову як процесуального засобу права в теорії  
науці цивільного процесуального права. 

38. Спірні питання поняття і сутності позовного провадження. 

39. Проблемні питання елементів позову. Тотожність позову. 

40. Поняття, критерії, межі і умови зміни позову. Суб'єкти 

права на зміну позову. 

41. Спірні питання права на пред'явлення позову, передумови 

виникнення цього права і умови його належного здійснення. 

42. Особливості права на судовий захист відповідача і 
процесуальні засоби його здійснення. 

43. Правова природа окремого провадження як одного з видів 

провадження цивільного судочинства. 

44. Суб’єкти окремого провадження, особливості 
процесуального становища та необхідність законодавчої 
регламентації їх цивільних прав та обов’язків. 

45. Особливості процесуального засобу порушення справ 

окремого провадження. 

46.  Судовий наказ як особлива форма судового рішення. 

47.  Нові вимоги за якими може бути виданий наказ та їх аналіз. 
48.  Законодавчі новели щодо судового збору за подання заяви 

про видачу судового наказу та підстав для відмови у прийнятті 
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заяви про видачу судового наказу чи її повернення. 

49.  Зміст судового наказу: законодавчі новели. 

50.  Регламентація ЦПК процедури надіслання боржником копії 
судового наказу та його скасування. 

51.  Набрання судовим наказом законної сили та видача його 

стягувачеві: нові законодавчі підходи. 

52. Відкриття провадження у справі як стадія цивільного 

процесу, процесуальний порядок та наслідки відкриття. 

53. Провадження у справі досудового розгляду (підготовка 

справи до судового розгляду): проблеми теорії та практики. 

54. Місце підготовки цивільної справи до судового розгляду в 

структурі цивільного процесу. 

55. Визначення меж стадії підготовки цивільних справ до 

судового розгляду. 

56. Особливості процесуальної форми підготовки цивільної 
справи до 

судового розгляду. 

57. Процесуальний порядок підготовки цивільних справ до 

судового розгляду. 

58. Проблемні питання попереднього судового засідання 

(завдання, порядок проведення, питання, які вирішуються в 

попередньому судовому засіданні). Законодавчі новели. 

59. Заочний розгляд справи питання теорії та практики. 

60. Практична діяльність суду і інших учасників по підготовці 
цивільної справи до судового розгляду. 

61. Особливості підготовки справи до розгляду в провадженні 
по перегляду судових рішень. 

62. Постанови суду першої інстанції та їх значення у захисті 
порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод та інтересів 

фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави. 

63. Проблемні питання щодо видів судових постанов в 

цивільному процесі. 
64. Проблема сутності юридичної природи судового рішення, 

як найважливішого акту правосуддя, його декларативний та 

імперативний характер. 

65. Проблемні питання щодо вимог які застосовуються до 
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судового рішення як правозастосовчого акту і акту вирішення 

справи по суті. 
66. Проблеми законної сили судового рішення: законодавчі 

новели. 

67. Сутність і значення ухвал суду першої інстанції як актів 

спрямованих на досягнення цілей цивільного судочинства. 

68. Теоретичні проблеми апеляційного оскарження судових 

рішень. 

69. Розвиток норм цивільного процесуального законодавства 

щодо провадження в суді апеляційної інстанції. 
70. Основні особливості сучасної системи апеляційного 

провадження. 

71. Інститут апеляції в цивільному процесі. 
72. Поняття і види апеляцій. 

73. Характеристика повної і неповної апеляції. 
74. Проблемні питання щодо суб’єктів права апеляційного 

оскарження. 

75. Строки апеляційного оскарження: законодавчі новели. 

76. Апеляційна скарга: її форма і зміст, порядок подання. 

77. Строки розгляду апеляційної скарги: законодавчі новели. 

78. Передумови права на апеляційне оскарження. 

79. Докази в апеляційному провадженні. 
80. Межі розгляду справи судом апеляційної інстанції. 

Проблемні питання та законодавчі новели. 

81. Скасування рішення суду першої інстанції та ухвалення 

нового рішення або зміна рішення: законодавчі новели. 

82. Підстави для скасування судового наказу в апеляційному 

порядку: новели ЦПК. 

83. Підстави для скасування ухвали суду що перешкоджає 
подальшому провадженню у справі і направлення справи для 

продовження розгляду до суду першої інстанції. 
84.  Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних 

та кримінальних справ – касаційна інстанція у цивільних справах: 

нові законодавчі підходи. 

85.  Право касаційного оскарження рішень суду особами, які не 

брали участь у справі: проблемні питання. 
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86.  Законодавчі зміни щодо строків касаційного оскарження та 

розгляду касаційної скарги. 

87.  Виникнення і розвиток інституту перегляду судових 

постанов, які 
набрали чинності. 

88. Сутність інститут касації. 
89. Передумови права на касаційне оскарження. 

90. Межі розгляду справи судом касаційної інстанції. 
91. Особливості проведення попереднього розгляду справи і 

призначення справи до судового розгляду. 

92. Повноваження суду касаційної інстанції. 
93.  Підстави для скасування рішення касаційним судом і 

передачі справи на новий розгляд. 

94.  Ухвали та рішення суду касаційної інстанції. 
95.  Підстави перегляду судових рішень Верховним Судом 

України. 

96.  Проблемні питання щодо суб’єктів права та умов перегляду 

судових рішень Верховним Судом України. 

97.  Строки, порядок подання заяви про перегляд судових 

рішень Верховним Судом України. 

98. Порядок вирішення Вищим спеціалізованим судом України 

з розгляду цивільних та кримінальних справ питання про допуск 

справи до його провадження та постановлення про це ухвали. 

99.  Процедура підготовки справи до судового розгляду та сам 

розгляд справи Верховним Судом України. Повноваження 

Верховного Суду України: законодавчі новели. 

100. Загальна характеристика підстав для скасування судових 

рішень. 

101.  Сучасні проблеми, які виникають на стадії апеляційного 

розгляду судових рішень по цивільних справах 
 

4. Рекомендована література 
1. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року // 

Голос України від 10.12.2008 — № 236. 

2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 

від 4 листопада 1950 року // Вісник Верховного суду України. – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

23

1977. – № 3. 

3. Конституція України // Офіційний вісник України. — 2010 р. 

– № 72/1 Спеціальний випуск /. – Стор. 15, стаття 2598. 

4. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 

2004 року зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс] // 

Режим доступу http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1618-15. 
5. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 

2010 року зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс] // 

Режим доступу http:// zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2453-17. 

6. Закон України «Про виконання рішень та застосування 

практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 

року зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс] // Режим 

доступу http:// zakon2.rada.gov.ua /laws/show/3477-15. 

7. Закон України «Про доступ до судових рішень» від 22 

грудня 2005 року зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс] 

// Режим доступу http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3262-15. 

8. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 18 грудня 

2009 р. № 14 «Про судове рішення у цивільній справі»  

9. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 квітня 

1994 року № 3 «Про строки розгляду судами України кримінальних 

і цивільних справ»  

10. Постанова Пленуму ВС України від 1 листопада 1996 р. № 9 

«Про застосування Конституції України при здійсненні 
правосуддя». 

11. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 

1997 р. №8 «Про судову експертизу в кримінальних і цивільних 

справах»  

12. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22 грудня 

2006 р. №9 «Про практику застосування судами цивільного 

процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення 

позову»  

13. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 

2008 р. № 12 «Про судову практику розгляду цивільних справ в 

апеляційному порядку»  

14. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 

2009 р. №2 «Про застосування норм цивільного процесуального 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

24

законодавства при розгляді справ в суді першої інстанції»  

15. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 

2009 р. №5 «Про застосування норм цивільно-процесуального 

законодавства, що регулюють провадження у справі до судового 

розгляду»  

16. Постанова Пленуму Вищого Спеціалізованого Суду України 

з розгляду цивільних та кримінальних справ від 30 вересня 2011 р. 

№11 «Про судову практику застосування статей 353-360 Цивільного 

процесуального кодексу України»  

17. Постанова Пленуму Вищого Спеціалізованого Суду України 

з розгляду цивільних та кримінальних справ від 01 березня 2013 

року №3 "Про деякі питання юрисдикції загальних судів та 

визначення підсудності цивільних справ" 

18. Постанова Пленуму Вищого Спеціалізованого Суду України 

з розгляду цивільних та кримінальних справ від 7 жовтня 2014 №11 

"Про деякі питання дотримання розумних строків розгляду судами 

цивільних, кримінальних справ та справ про адміністративні 
правопорушення". 

Основна 

1. Комаров В. В. Предмет цивільного процесуального права. – 

Х.: Юрид. акад., 1992. 

2. Проблемы науки гражданского процессуального права / под 

ред. В. В. Комарова. – Х.: Право, 2002. 

3. Комаров В. В. Проблеми теорії та практики цивільного 

судочинства: моногр. / В. В. Комаров, В. І. Тертишніков, В. В. 

Баранкова та ін.; за заг. ред. В. В. Комарова. – Х.: Харків юрид., 

2008. 

4. Сакара Н. Ю. Проблема доступності правосуддя у цивільних 

справах: моногр. – Х.: Право, 2010.  

5. Позовне провадження: моногр. / за ред. В. В. Комарова. – Х.: 

Право, 2011. 

6. Міжнародні стандарти у сфері судочинства. – К.: Істина, 

2010. – 488 с. 

7. Васильєв С. В. Довідник з підготовки до судового розгляду 

окремих категорій цивільних справ. – Х.: Еспада, 2010. – 464 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

25

8. Луспеник Д. Д. Застосування новел ЦК і ЦПК України в 

судовій практиці. – Х.: Харків юридичний, 2005. – 432с. 

9. Луспеник Д.Д. Розгляд цивільних справ судом першої 
інстанції. – Харків: Харків юридичний, 2006. – 480 с. 

10. Окреме провадження: монографія / В.В.Комаров, 

Г.О.Світлична, І.В.Удальцова; за ред.В.В.Комарова. – Х.: Право, 

2011. – 312с.16 

11. Судові прецеденти щодо розгляду судами окремих категорій 

цивільних справ / Под заг.ред. Бринцева В.Д. – Х.: Просвіта, 2000. – 

232с. 

12. Цивільне процесуальне право України / В.В. Комаров, В.А. 

Бігун, П.І.Радченко та ін. / За ред. В.В. Комарова. - X.: Основа, 1992. 

13. Цивільний процес: Навч. посібник / А.В. Андрушко, Ю.В. 

Білоусов, Р.О.Стефанчук та ін. - За ред. Ю.В. Білоусова. - К.: 

Прецедент, 2005. 

14. Цивільний процесуальний кодекс України: науково-

практичний коментар. За ред. В.І. Тертишнікова. - Харків, 

„Ксилон".- 2006; 

15. Цивільний процесуальний кодекс України: науково-

практичний коментар: У 2 т. / За заг. ред. СЯ. Фурси. - К.: Видавець 

Фурса С.Я.: КНТ, 2006; 

16. Штефан М.Й., Дріжчана О.Г. Цивільне процесуальне право 

України. - К.: Либідь, 1994. 

17. Цивільне процесуальне право України. За редакцією В.В. 

Комарова.Харків., 1999. 

18.  Цивільний процес України: Проблеми і перспективи [Текст] 

: науково-практичний посібник / С.Я. Фурса, С.В. Щербак, О.І. 
Євтушенко. - К. : Видавець Фурса С.Я. : КНТ, 2006. - 447 с. 

19. Чернооченко   С.І.   Цивільний   процес:   Вид   2-ге,   

перероб.   та   доп.: Навчальний посібник. — Київ: Центр навчальної 
літератури, 2005. 

20. Чупрун В.Д. Підготовка цивільних справ до розгляду. 

Юридичний довідник. К.: Видавничо-культурологічний центр 

„Софія”, 1994. – 96 с.  

21. Штефан М.Й. Цивільний процес. Видання друге, 

перероблене і доповнене - К: Видавничий дім „Ін Юре", 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


