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Передмова 
 
Вивчення навчальної дисципліни "Цивільний процес" має 

важливе значення, оскільки вона належить до кола 
фундаментальних навчальних дисциплін та значним чином 
впливає на формування професійних навичок сучасного юриста.  

Основні завдання практичних занять полягають у засвоєнні 
теоретичних положень, суті цивільних процесуальних правових 
категорій, змісту цивільних процесуальних правових інститутів, 
об'єктивних закономірностей їх розвитку та оволодінні навичками 
практичної роботи з цивільними процесуальними нормами, 
розуміння змісту норм цивільного процесуального права та 
правильного застосовування їх при вирішенні конкретних справ, 
тлумаченні роз'яснень Пленуму ВСУ та ВССУ, набутті досвіду 
науково-дослідної роботи в галузі цивільного процесуального 
права. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Цивільний 
процес» є формування знань про поняття, 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 провадження цивільного 
процесу в суді першої інстанції та при перегляді судових рішень, 
виконання судових рішень, господарське та адміністративне 
судочинство, третейське судочинство, нотаріальний процес тощо. 

Завданням вивчення дисципліни є формування у майбутніх 
фахівців знань про: 

• положення українського законодавства у сфері 
цивільного процесу; 

• існуючі колізії національного та міжнародного 
цивільного процесуального законодавства  

• основні доктринальні положення цивільного процесу; 
вмінь: 
• самостійно аналізувати наукову літературу з дисципліни; 
• самостійно ставити наукові проблеми і шукати шляхи їх 

вирішення; 
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• самостійно складати процесуальні документи ; 
• самостійно аналізувати і узагальнювати судову практику. 

1. Опис навчальної дисципліни  
        1.1. Тематика практичних занять 

Назва теми К-сть 
годин 

6 семестр 

Тема 1. Сфера цивільного процесу 2 
Тема 2. Принципи цивільного судочинства та їх 
система 

2 

Тема 3. Процесуальні правовідносини та умови 
процесуальної діяльності 

2 

Тема 4. Сторони в цивільному процесі 2 

Тема 5. Треті особи 2 

Тема 6. Органи та особи, яким законом надано 
право захищати права, свободи та інтереси інших 
осіб  

2 

Тема 7. Представництво в суді 2 

Тема 8. Цивільна юрисдикція 2 

Тема 9: Процесуальні строки та витрати 2 

Всього  18 

7 семестр 

Тема 10. Доказування в цивільному судочинстві 
 
2 

Тема 11. Позов 4 

Тема 12. Провадження у справі до судового 
розгляду 

4 

Тема 13. Судовий розгляд цивільних справ 4 

Тема 14. Рішення суду першої інстанції 2 
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1.2. Контрольні заходи та засоби діагностики 

 
Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 

проводиться у формах: 
- оцінювання роботи студента на лекціях; 
- усного опитування на практичних заняттях, оцінки 

розв’язання ситуаційних завдань та участі у  обговоренні 
проблемних питань; 

- виконання поточних контрольних робіт за темами 
змістових модулів. 

 
 

Тема 15. Заочний розгляд справи 2 

Тема 16. Наказне провадження 4 

Тема 17. Окреме провадження 4 

Тема 18. Апеляційне провадження 4 

Тема 19. Касаційне провадження 2 

Всього  34 

8 семестр 

Тема 20. Перегляд судових рішень Верховним 
Судом України 

2 

Тема 21. Провадження у зв’язку з 
нововиявленими обставинами 

2 

Тема 22. Виконавче провадження у структурі 
цивільного процесу 

4 

Тема 23 Визнання та виконання рішень 
іноземних судів в Україні 

4 

Тема 24.  Природа міжнародного цивільного 
процесу 

4 

Всього  18 
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1.3. Критерії та шкала оцінювання 
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. 
Шкала оцінювання : національна 

 
 
 
 
 
 

Кількість балів, набраних 
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 

1-34 балів 
Незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням курсу 
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2. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  
МОДУЛЬ І 

Змістовий модуль 1 
Загальні положення цивільного процесу 

 
Практичне заняття № 1 

Тема: Сфера цивільного процесу 
1. Форми захисту цивільних прав і законних інтересів 

громадян та організацій.  
2. Судова форма захисту цивільних прав і законних 

інтересів громадян та організацій. Сутність правосуддя в 
цивільних справах і цивільного судочинства.  

3. Система судів цивільної юрисдикції.  
4. Поняття цивільного процесу (цивільного судочинства).  
5. Цивільне судочинство й інші форми судочинства.  
6. Цивільне процесуальне право як галузь права.  
7. Предмет та метод правового регулювання цивільних 

процесуальних правовідносин.  
8. Цивільне процесуальне законодавство та межі його дії 
9. Судова практика в цивільному судочинстві.  
10. Наука цивільного процесуального права.  

Ключові терміни та поняття 
Форма захисту, правосуддя, система судів, цивільне 

судочинство, предмет цивільного процесу, метод цивільного 
процесу, судова практика. 

Теми доповідей 

1.  Значення судової практики для цивільного процесу.  
2. Поняття та значення цивільного процесу в процесі 

захисту прав та інтересів фізичних та юридичних осіб. 
Нормативні акти та література:[ 1-6, 8-14, 17-19, 22, 23, 25] 
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Практичне заняття № 2 
Тема: Принципи цивільного процесуального права  

1. Поняття, значення та система принципів цивільного 
процесуального права. 

2. Міжгалузеві та галузеві принципи, їх співвідношення між 
собою. 

3. Принципи окремих стадій цивільного процесу (усність, 
безпосередність, таємниця нарадчої кімнати, тощо). 

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

диспозитивності, принцип рівності, принцип законності, принцип 
апеляційного та касаційного оскарження рішення, система 
принцип гласності та відкритості. 

Теми доповідей 

1. Правові аксіоми в цивільному судочинстві. 
2. Принципи цивільного судочинства в сучасних 

умовах. 
Нормативні акти та література:[ 1-6, 8-14, 17-19, 22, 23, 25] 

 
Практичне заняття № 3 

Тема: Процесуальні правовідносини та умови 
процесуальної діяльності 

1. Поняття цивільних процесуальних правовідносин.  
2. Передумови виникнення цивільних процесуальних 

правовідносин. 
3. Елементи цивільних процесуальних правовідносин.  
4. Судовий розсуд. 
5. Суд як суб’єкт цивільних процесуальних правовідносин. 
6. Склад суду. Підстави для відводу суддів. 

Ключові терміни та поняття 
Цивільні процесуальні правовідносини, об’єкт цивільних 

процесуальних правовідносин, суб’єкт цивільних процесуальних 
правовідносин, зміст цивільних процесуальних правовідносин, 
судовий розсуд, суддя, одноособовий розгляд справи, 
колегіальний розгляд справи.. 
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Теми доповідей 

1. Цивільні процесуальні правовідносини, поняття та 
загальна характеристика.  

2. Відвід судді в цивільному процесі та порядок його 
здійснення. 

Практичне завдання:  

Скласти заяву про відвід судді 
Нормативні акти та література:[ 1-6,  8-14, 17-19, 22, 23, 25] 

 
Практичне заняття № 4 

Тема: Сторони в цивільному процесі 
2. Поняття сторін у цивільному процесі. 
3. Процесуальні права й обов’язки сторін у цивільному 

процесі. 
4. Процесуальна співучасть. 
5. Заміна неналежної сторони. 
6. Процесуальне правонаступництво. 

Ключові терміни та поняття 
Позивач, відповідач, цивільна процесуальна 

правосуб’єктність процесуальна співучасть, множинність, 
процесуальне правонаступництво. 

Теми доповідей 

1. Визначення неналежної сторони в цивільному процесі. 
2. Реалізація принципу змагальності сторін в цивільному 

процесі. 
Практичне завдання:  

Скласти заяву про вступ у справу в якості правонаступника 
сторони  

Нормативні акти та література:[ 1-6, 8-14, 17-19, 22, 23, 25] 
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Змістовий модуль 2 
УЧАСНИКИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

Практичне заняття № 5 
Тема: Треті особи 

1. Поняття третіх осіб у цивільному процесі. 
2. Види третіх осіб у цивільному процесі. 
3. Треті особи без самостійних вимог. 
4. Статус третіх осіб, що заявляють самостійні вимоги. 

Ключові терміни та поняття 
Третя особа, треті особи, які заявляють самостійні вимоги 

щодо предмета спору, треті особи, які не заявляють самостійних 
вимог щодо предмета спору. 

Теми доповідей 

1. Участь третіх осіб в цивільному процесі. 
2. Визначення неналежної сторони в цивільному процесі. 

Практичне завдання:  

Скласти заяву про вступ у справу в якості третьої сторони з 
самостійними вимогами. 
Нормативні акти та література:[ 1-6,  8-14, 17-19, 22, 23, 25] 

 
Практичне заняття № 6 

Тема: Органи та особи, яким законом надано право 
захищати права, свободи та інтереси інших осіб 

1. Підстави та форми участі в цивільному процесі органів та 
осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та 
інтереси інших осіб. 

2. Порядок порушення цивільної справи на захист прав, свобод 
та інтересів інших осіб. 

3. Участь органів державної влади та місцевого 
самоврядування у процесі для подання висновку в справі. 

Ключові терміни та поняття 
Прокуратура, омбудсмен, органи опіки та піклування, 

висновок, у справі, органи та особи, яким законом надано право 
захищати права, свободи та інтереси інших осіб. 

Теми доповідей 
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1. Інститут представництва в справах окремого 
провадження. 

2. Особливості участі прокурора в цивільному процесі. 
 

Нормативні акти та література:[ 1-6, 8-14, 17-19, 22, 23, 25] 
 
 

Практичне заняття № 7 
Тема: Представництво в суді 

1. Поняття представництва в суді 
2. Види представництва в суді 
3. Процесуальне становище та повноваження представника 

в суді. 
4. Документи,які підтверджують повноваження 

представника в суді. 
Ключові терміни та поняття 

Представництво, законний представник, представник за 
договором, адвокат, доручення, ордер.  

Теми доповідей 

1. Договірне представництво в цивільному процесі. 
2. Адвокат в цивільному процесі. 

Практичне завдання:  

Скласти доручення на представництво інтересів в суді. 
 

Нормативні акти та література:[ 1-6,  8-14, 17-19, 22, 23, 25] 
 

Практичне заняття № 8 
Тема: Цивільна юрисдикція 

1. Поняття цивільної юрисдикції.  
2. Юрисдикція суду щодо справ позовного 

провадження.  
3. Юрисдикція суду щодо справ наказного 

провадження.  
4. Юрисдикція суду щодо справ окремого 

провадження. 
Ключові терміни та поняття 
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Цивільна юрисдикція, підсудність, територіальна 
підсудність, предметна підсудність, інстанцій на підсудність. 

Теми доповідей 

1. Територіальна підсудність і її види в цивільному 
процесі. 

2. Виключна підсудність в цивільному процесі. 
Нормативні акти та література:[ 1-6,  8-14, 17-19, 22, 23, 25] 

 
Практичне заняття № 9 

Тема: Процесуальні строки та витрати 
1. Поняття процесуальних строків та їх види. 
2. Обчислення процесуальних строків. 
3. Продовження та поновлення процесуальних строків. 
4. Службові строки. 
5. Поняття та види судових витрат. 
6. Судовий збір. 
7. Витрати, пов’язані з розглядом справи. 
8. Повернення судового збору. Розподіл судових витрат між 

сторонами. 
Ключові терміни та поняття 

Процесуальний строк, продовження процесуального строку, 
поновлення процесуального строку, зупинення процесуального 
строку, розумний строк, службовий строк, судовий збір, витрати, 
пов’язані з розглядом справи.  

Теми доповідей 

1. Умови відшкодування витрат на правову допомогу в 
цивільному процесі. 

2. Правові питання строків в цивільному судочинстві. 
Практичне завдання:  

Скласти заяву до суду  про повернення судового збору 

Нормативні акти та література:[ 1-6, 8-14, 17-19, 22, 23, 25] 
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Модуль 2 
Змістовний модуль ІІІ 

ПРОВАДЖЕННЯ В СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ 
 

Практичне заняття № 10  
Тема:. Доказування в цивільному судочинстві 

1. Поняття судового доказування та судових доказів 
2. Предмет доказування. Факти, які не потребують 

доказування. 
3. Належність доказів і допустимість засобів доказування. 
4. Стандарт доказування та оцінка доказів судом. Розгляд 

судом заяв про фальшивість доказів. 
5. Пояснення сторін, третіх осіб та їхніх представників. 
6. Показання свідків. 
7. Письмові та речові докази. 
8. Висновок експерта. 
9. Забезпечення доказів. 

Ключові терміни та поняття 
Доказ, доказування, належність доказів, допустимість 

доказів, фальшивість доказів, обставини, що не потребують 
доказування. 

Теми доповідей 

1. Правова природа письмових доказів в цивільному 
процесі. 

2. Правове регулювання оцінки доказів в цивільному 
процесі. 

Практичне завдання:  

Скласти заяву про виклик свідків 
Нормативні акти та література:[ 1-6, 8-14, 17-19, 22, 23, 25] 

 
Практичне заняття № 11-12 

Тема: Позов 
1. Поняття позову та його елементи. Види позовів 
2. Право на пред’явлення позову 
3. Захист інтересів відповідача від пред’явленого позову. 
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4.Зміна позову. Відмова від позову і визнання позову. 
Мирова угода сторін.  

5.Право на звернення  та передумови права на звернення до 
суду за судовим захистом. 

6.Позовна заява та її реквізити. 
7.Забезпечення позову 

Ключові терміни та поняття 
Позов, право на позов, зустрічний позов, зміна позову, 

мирова угода, визнання позову, відмова від позову. 
Теми доповідей 

1. Проблемні питання подання зустрічного позову в 
цивільному процесі.  

2. Особливості забезпечення позову в цивільному процесі. 
3. Види позовів в цивільному процесі. 
4. Колективні (групові позови): стан розвитку в Україні. 

Практичне завдання:  

Скласти позовну заяву  
Нормативні акти та література:[ 1-6, 8-15, 17-19, 22, 23, 25] 

 
Практичне заняття № 13-14 

Тема: Провадження у справі до судового розгляду 
1. Порядок подання позовної заяви та її реєстрація. 
2. Порядок виправлення недоліків позовної заяви. 

Повернення заяви. 
3. Підстави відмови у відкритті провадження у справі. 
4. Правові наслідки відкриття провадження у справ. 
5. Загальна характеристика провадження у справі до судового 

розгляду. 
6. Зміст і порядок проведення попереднього судового 

засідання. 
7. Призначення справи до судового розгляду. Судові 

повідомлення і виклики. 
Ключові терміни та поняття 

Недоліки позовної заяви, автоматизована система 
документообігу, залишення позовної заяви без руху, повернення 
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позовної заяви , відкриття провадження, відмова у відкритті 
провадження, судові виклики, судові повідомлення. . 

Теми доповідей 

1. Мета та значення попереднього судового засідання як 
елементу підготовки цивільної справи до розгляду. 

2. Способи та порядок здійснення викликів до суду. 
Практичне завдання:  

Скласти ухвалу про відкриття провадження 
Нормативні акти та література:[ 1-6, 8-15, 17-19, 22, 23, 25] 

 
Практичне заняття № 15-16 

Тема: Судовий розгляд цивільних справ  
1. Поняття та значення судового розгляду. 
2. Процесуальний порядок судового розгляду. 
3. Відкладення розгляду справи та перерва в її розгляді. 

Зупинення провадження у справі. 
4. Закінчення розгляду справи без ухвалення судового 

рішення. 
5. Фіксування судового процесу технічними засобами. 
6. Електронне (віртуальне) судочинство. 

Ключові терміни та поняття 
Судовий розгляд, строк судового розгляду, судове засідання, 

оголошення перерви, відкладення справи, зупинення 
провадження, встановлення осіб, дослідження доказів, судові 
дебати. 

Теми доповідей 

1. Строки розгляду справ в цивільному судочинстві. 
2. Особливості розгляду окремих категорій справ в 

цивільному процесі. 
Практичне завдання:  

Скласти ухвалу про зупинення провадження у справі. 
Нормативні акти та література:[ 1-6,  8-15, 17-19, 22, 23, 25] 

 
Практичне заняття №  17 

Тема: Рішення суду першої інстанції 
1. Поняття та види рішень суду. 
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2. Суть судового рішення 
3. Вимоги, яким повинно відповідати рішення суду. 
4. Зміст судового рішення. 
5. Усунення недоліків рішення судом, який його ухвалив. 
6. Законна сила судового рішення. 
7. Ухвали суду першої інстанції. 

Ключові терміни та поняття 
Рішення, ухвала, законність рішення, обґрунтованість 

рішення, додаткове рішення, роз’яснення рішення, виправлення 
описок та арифметичних помилок. 

Теми доповідей 

1. Рішення суду в цивільному процесі іноземних держав. 
2. Правова природа окремої думки судді. 

Практичне завдання:  

Скласти рішення суду першої інстанції 
Нормативні акти та література:[ 1-6, 8-15, 17-19, 22, 23, 25] 

 
Змістовий модуль 4 

Практичне заняття №  18 
Тема: Заочний розгляд справи. 

1. Поняття і значення заочного провадження.  
2. Умови та порядок заочного розгляду справи.  
3. Порядок перегляду заочного рішення. 
4. Скасування та оскарження судового рішення.  

Ключові терміни та поняття 
Заочний розгляд справи, заочне рішення, неявка відповідача, 

перегляд заочного рішення, повторне заочне рішення. 
Теми доповідей 

1. Набрання заочним рішення суду законної сили.  
2. Особливості реалізації права на оскарження заочного 

рішення. 
Практичне завдання:  

Скласти заяву про перегляд заочного рішення 
Нормативні акти та література:[ 1-6, 8-14, 17-19, 22, 23, 25] 
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Практичне заняття № 19-20 
Тема: Наказне провадження 

1. Сутність наказного провадження.  
2. Процесуальний порядок та підстави для видачі 

судового наказу.  
3. Порушення наказного провадження.  
4. Набрання судовим наказом законної сили. 

Скасування судового наказу.  
Ключові терміни та поняття 

Судовий наказ, безспірність вимог, скасування судового 
наказу. 

Теми доповідей 

1. Судовий наказ як процесуальний акт і процесуальний 
документ.  

2. Історія розвитку інституту наказного провадження.  
Практичне завдання:  

Скласти заяву про видачу судового наказу або про 
скасування судового наказу 

 

Нормативні акти та література:[ 1-6, 8-14, 17-19, 22, 23, 25] 
 

Практичне заняття № 21-22 
Тема: Окреме провадження 

1. Процесуальний порядок розгляду справ окремого 
провадження. 
2. Розгляд справ про обмеження цивільної дієздатності 
фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та 
поновлення дієздатності фізичної особи, надання 
неповнолітній особі повної цивільної дієздатності. 
3. Розгляд справ про визнання фізичної особи безвісно 
відсутньою або оголошення її померлою. 
4. Розгляд справ про усиновлення. 
5. Розгляд справ про встановлення фактів, що мають 
юридичне значення. 
6. Розгляд справ про відновлення прав на втрачені цінні 
папери на пред’явника та векселі. 
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7. Розгляд справ про передачу безхазяйної нерухомої речі у 
комунальну власність. 
8. Розгляд справ про визнання спадщини відумерлою. 
9. Розгляд справ про надання особі психіатричної допомоги 
в примусовому порядку та обов’язкову госпіталізацію до 
протитуберкульозного закладу. 
10. Розгляд справ про розкриття банками інформації, яка 
містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних 
осіб. 

Ключові терміни та поняття 
Окреме провадження, спір про право, встановлення факту, 

недієздатність, надання повної дієздатності, безхазяйна річ, 
«юридична смерть» банківська таємниця, усиновлення, відумерла 
спадщина. 

 Теми доповідей 

1. Історичний нарис та природа окремого провадження. 
2. Захист прав фізичної особи при вирішенні при вирішення 

питання про обмеження дієздатності чи визнання її 
недієздатною. 

Практичне завдання:  

Скласти заяву про встановлення юридичного факту 
Нормативні акти та література:[ 1-6,  8-14, 16-19, 22, 23, 25] 

 
Практичне заняття № 23-24  

Тема: Апеляційне провадження 
1. Загальна характеристика апеляційного оскарження та 

перевірки судових рішень і ухвал.  
2. Право апеляційного оскарження та порядок його 

здійснення. Подання апеляційної скарги. 
3. Підготовка справи до розгляду в суді апеляційної 

інстанції.  
4. Розгляд справи судом апеляційної інстанції.  
5. Повноваження суду апеляційної інстанції. Підстави для 

скасування рішень та ухвал судом апеляційної інстанції. 
Ключові терміни та поняття 
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Апеляційний розгляд, апеляційна скарга, право на 
апеляційне оскарження, межі перегляду рішення, скасування 
рішення, зміна рішення. 

Теми доповідей 

1. Особливості апеляційного оскарження ухвал суду 
першої інстанції. 

2.  Порівняльно-правовий аналіз повернення апеляційної 
скарги та відмови у відкритті апеляційного провадження.  

Практичне завдання:  

Скласти апеляційну скаргу. 
Нормативні акти та література:[ 1-6,  8-14, 17-20, 22, 23, 25] 

 
 

Практичне заняття № 25 
Тема: Касаційне провадження 

1. Сутність та значення перегляду судових постанов у 
касаційному порядку. 

2. Право касаційного оскарження та порядок його 
здійснення. 

3. Підготовка справи до розгляду в суді касаційної інстанції 
та її розгляд. 

4. Повноваження суду касаційної інстанції. Підстави для 
скасування рішень та ухвал у суді касаційної інстанції. 

5. Оскарження ухвал суду першої та апеляційної інстанцій у 
касаційному порядку. 

Ключові терміни та поняття 

Касаційне оскарження, касаційна скарга, право на касаційне 
оскарження, повноваження суду касаційної інстанції. 

Теми доповідей 

1. Ставлення інституту касаційного оскарження рішень.  
2. Проблема єдності судової практики судів касаційної 

інстанції. 
Практичне завдання:  

Скласти касаційну скаргу 
Нормативні акти та література:[ 1-6, 8-14, 17-20, 22, 23, 25] 
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Практичне заняття № 26 
Тема: Перегляд судових рішень Верховним Судом 

України 
1. Загальна характеристика перегляду судових рішень 

Верховним Судом України. 
2. Суб’єкти та об’єкти оскарження судових рішень до 

Верховного Суду України. 
3. Допуск судових рішень до перегляду Верховним Судом 

України. 
4. Процедура перегляду рішень Верховним Судом України. 
5. Повноваження Верховного Суду України. 

Ключові терміни та поняття 
Найвищий суд, перегляд судових рішень, єдність судової 

практики. 
Теми доповідей 

1. Правова природа правових висновків Верховного Суду 
України. 

2. Правова характеристика підстав для перегляду рішень 
Верховним Судом України.  

Практичне завдання:  

Скласти заяву про перегляд рішення  Верховним судом 
України 

Нормативні акти та література:[ 1-6, 8-14, 17-19, 22, 23, 25] 
 

Модуль ІІІ 
Змістовний модуль V 

 
Практичне заняття № 27  

Тема: Провадження у зв’язку з нововиявленими 
обставинами 

1. Сутність і значення перегляду за нововиявленими 
обставинами. 

2. Підстави перегляду у зв’язку з нововиявленими 
обставинами. 

3. Процесуальний порядок перегляду у зв’язку з 
нововиявленими обставинами. 
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Ключові терміни та поняття 
Нововиявлені обставини, істотні для вирішення справи 

обставини, істотні обставини. 
Теми доповідей 

1. Правова характеристика підстав для перегляду у зв’язку 
з нововиявленими обставинами.  

2. Сутність та значення перегляду справ у зв’язку з 
нововиявленими обставинами. 

Практичне завдання:  

Скласти заяву про перегляд рішення у зв’язку з 
нововвиявленими обставинами. 

Нормативні акти та література:[ 1-6, 8-14, 17-19, 22, 23, 25] 
 
 

Практичне заняття № 28-29 
Тема: Виконавче провадження у структурі цивільного 

процесу 
1. Виконання судових рішень як частина цивільного 

процесу. 
2. Учасники виконавчого провадження. 
3. Підстави виконання судових рішень та актів інших 

органів. Виконавчі документи. Строки пред’явлення 
виконавчих документів до виконання. 

4. Порядок та умови здійснення виконавчого провадження. 
5. Окремі виконавчі дії. 
6. Судовий контроль за виконанням судових рішень.  
7. Поворот виконання. 
8. Відновлення втраченого виконавчого провадження. 

Ключові терміни та поняття 
Виконання рішення, державна виконавча служба, державний 

виконавець, звернення рішення до виконання, виконавчий лист, 
окремі виконавчі дії. 

Теми доповідей 

1. Міжнародний досвід участі органів державної влади у 
виконанні судових рішень. 
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2. Місце приватних виконавців в системі виконання 
рішень суду. 

Практичне завдання: 

Скласти заяву про відкриття виконавчого провадження 
Нормативні акти та література:[ 1-6, 8-14, 17-19, 22, 23, 25] 

 
Практичне заняття № 30-31 

Тема: Визнання та виконання рішень іноземних судів в 
Україні 

1. Поняття й умови визнання та виконання рішень 
іноземних судів. 

2. Визнання та звернення до виконання рішення іноземного 
суду, що підлягає примусовому виконанню. 

3. Визнання рішення іноземного суду, що не підлягає 
примусовому виконанню. 

4. Рішення Європейського суду з прав людини та їх 
виконання в національних правопорядках. 

5. Судові доручення 
6. Питання легалізації та перекладу документів 

Ключові терміни та поняття 

Рішення іноземного суду, що підлягає примусовому 
виконанню, рішення іноземного суду, що не підлягає 
примусовому виконанню, апостиль, судове доручення.  

Теми доповідей 

1. Правова природа визнання та виконання рішень 
іноземних судів . 

2. Актуальні питання визначення понять визнання та 
виконання рішень іноземних судів. 

Практичне завдання:  

Скласти заяву про визнання рішення іноземного суду 
Нормативні акти та література:[ 1-6,  8-14, 17-19, 22, 23, 25] 

 
Практичне заняття № 32-33 

Тема: Природа міжнародного цивільного процесу 
1. Поняття міжнародного цивільного процесу.  
2. Джерела міжнародного цивільного процесу. 
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3. Іноземці та особи без громадянства, іноземні юридичні 
особи як учасники міжнародного цивільного процесу. 

4. Процесуальні права та обов’язки іноземних осіб, їх 
процесуальна право- та дієздатність. 

5. Особливості процесуального становища держави, 
міжнародних організацій та інших суб’єктів (судові 
імунітети). 

6. Підсудність цивільних справ за участю іноземних осіб. 
7. Визначення матеріального закону, що підлягає 

застосуванню.  
8. Статус Європейського суду з прав людини. 
9. Порядок звернення до Європейського суду з прав людини 
10. Процедура прийняття скарги Європейським судом з прав 

людини та її розгляд та прийняття рішення. 
Ключові терміни та поняття 

Міжнародний цивільний процес, іноземний елемент, джерела 
міжнародного цивільного процесу, імунітет, конвенційний 
механізм захисту прав та свобод, допустимість заяви до ЄСПЛ. 

Теми доповідей 

1. Встановлення змісту іноземного права в судовому 
процесі. 

2. Правова природа «пілотних рішень» Європейського 
суду з прав людини. 

Практичне завдання:  

Скласти заяву до Європейського суду з прав людини 
Нормативні акти та література: [1-6,  8-14, 17-19, 22 -25] 

 
Практичне заняття №  34-35 

Тема: Третейське судочинство 
1. Третейські суди. Значення третейського розгляду 

цивільно-правових спорів.  
2. Порядок розгляду спорів третейським судом.  
3. Рішення третейського суду. 
4. Провадження у справах про оскарження рішень 

третейських судів. 
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5. Провадження у справах про видачу виконавчих листів на 
примусове виконання рішень третейських судів. 

6. Поняття і види міжнародного комерційного арбітражу 
7. Міжнародно-договірна уніфікація комерційного 

арбітражу 
8. Міжнародні регламенти, Типовий закон про міжнародний 

комерційний арбітраж ЮНСІТРАЛ 
9. Арбітражна угода та компетенція міжнародного 

комерційного арбітражу 
10. Арбітражні рішення та їх виконання. 

Ключові терміни та поняття 
Третейський суд,  ad hoc, міжнародний комерційний 

арбітраж, арбітражна угода, арбітражне застереження. 
Теми доповідей 

1. Практика розгляду справ МКАС при ТПП України. 
2. Третейське судочинство як досудова форма захисту 

прав. 
Практичне завдання:  

Скласти арбітражну угоду 
Нормативні акти та література:[ 1-14, 17-19, 22, 23, 25] 

 

 

2.5. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ НА               
ЕКЗАМЕН 

1. Сутність правосуддя в цивільних справах і цивільного 
судочинства. 

2. Система судів цивільної юрисдикції.  
3. Поняття цивільного процесу (цивільного судочинства).  
4. Поняття та система принципів цивільного судочинства. 
5. Поняття та елементи цивільних процесуальних 

правовідносин. 
6. Поняття сторін у цивільному процесі. 
7. Процесуальні права та обов’язки сторін.  
8. Процесуальна співучасть. Процесуальне 

правонаступництво. 
9. Поняття  та види третіх осіб.  
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10. Підстави та форми участі в цивільному процесі осіб, які 
діють на захист прав та охоронюваних законом інтересів інших 
осіб.  

11. Поняття та види судового представництва. 
12. Процесуальне становище та повноваження представника 

в суді. 
13. Поняття цивільної юрисдикції.  
14. Підсудність цивільних справ: поняття та види. 
15. Наслідки порушення правил підсудності. Порядок 

передачі справ з одного суду до іншого.  
16. Поняття процесуальних строків та їх види. 
17. Продовження та поновлення процесуальних строків.  
18. Поняття і види судових витрат.  
19. Розподіл судових витрат між сторонами. 
20. Поняття, мета, та предмет судового доказування.  
21. Поняття судових доказів.  
22. Факти, які не потребують доказування.  
23. Належність доказів і допустимість засобів доказування. 

Оцінка судових доказів.  
24. Пояснення сторін і третіх осіб.  
25. Показання свідків.  
26. Письмові докази.  
27. Речові докази.  
28. Висновок експерта.  
29. Поняття, елементи та види позовів.  
30. Зміна позову. Відмова від позову. 
31. Зустрічний позов. Визнання позову.  
32. Поняття, порядок та види забезпечення позову.  
33. Позовна заява та її реквізити.  
34. Порядок виправлення недоліків позовної заяви. 

Повернення заяви. 
35. Підстави відмови у відкритті провадження.  
36. Правові наслідки відкриття провадження у справі. 
37. Мета, значення та порядок провадження у справі до 

судового розгляду. 
38. Зміст і процесуальний порядок провадження 
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попереднього судового засідання. 
39. Судові повідомлення і виклики. 
40. Поняття та значення судового розгляду.  
41. Процесуальний порядок судового розгляду.  
42. Відкладення розгляду справи та перерва в її розгляді.  
43. Зупинення провадження по справі.  
44. Закінчення справи без винесення судового рішення.  
45. Фіксування судового процесу технічними засобами.  
46. Електронний цивільний процес.  
47. Поняття та види рішень суду.  
48. Вимоги, яким повинно відповідати судове рішення.  
49. Зміст судового рішення.  
50. Усунення недоліків рішення судом, який його ухвалив.  
51. Ухвали суду першої інстанції. 
52. Умови та порядок заочного розгляду справи.  
53. Сутність заочного рішення, його зміст та законна сила.  
54. Порядок перегляду заочного рішення.  
55. Сутність наказного провадження.  
56. Підстави для видачі судового наказу. 
57. Судовий наказ як процесуальний акт і процесуальний 

документ. 
58. Скасування судового наказу.  
59. Загальна характеристика окремого провадження, його 

особливості. 
60. Справи про зміну правового статусу фізичної особи та 

встановлення фактів, що мають юридичне значення.  
61. Справи про визнання або відновлення неоспорюваних 

суб’єктивних прав. 
62. Справи про застосування встановлених законом заходів 

щодо захисту прав та законних інтересів.  
63. Загальна характеристика апеляційного оскарження та 

перевірки судових рішень і ухвал.  
64. Право апеляційного оскарження та порядок його 

здійснення. 
65. Апеляційна скарга: форма, зміст та порядок подання. 
66. Розгляд справи судом апеляційної інстанції.  
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67. Повноваження суду апеляційної інстанції.  
68. Сутність та значення перегляду судових рішень в 

касаційному порядку. 
69. Касаційна скарга: форма, зміст та порядок подання. 
70. Право касаційного оскарження та порядок його 

здійснення.  
71. Повноваження суду касаційної інстанції.  
72. Загальна характеристика перегляду судових рішень 

Верховним Судом України.  
73. Суб’єкти та об’єкти оскарження рішень Верховним 

Судом України.  
74. Процедура перегляду рішень Верховним Судом України.  
75. Обов’язковість судових рішень Верховного Суду 

України.  
76. Підстави перегляду у зв’язку з нововиявленими 

обставинами. 
77. Процесуальний порядок перегляду у зв’язку з 

нововиявленими обставинами. 
78. Виконання судових рішень як частина цивільного 

процесу.  
79. Учасники виконавчого провадження. 
80. Загальні правила виконавчого провадження.  
81. Виконавчі документи та строки їх пред’явлення. 
82. Порядок та умови здійснення виконавчого провадження.  
83. Заходи примусового виконання.  
84. Окремі виконавчі дії.  
85. Поворот виконання судових рішень.  
86. Право сторони виконавчого провадження на оскарження 

дій або бездіяльності державного виконавця та порядок його 
реалізації. Процесуальний порядок відновлення втраченого 
судового провадження. 

87. Визнання та виконання рішення іноземного суду, що 
підлягає примусовому виконанню.  

88. Умови визнання, виконання та строки пред’явлення 
рішення іноземного суду, що підлягає примусовому виконання.  
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89. Конвенційний механізм захисту прав людини 
європейським судом з прав людини.  

90. Порядок звернення до Європейського суду з прав 
людини.  

91. Рішення Європейського суду з прав людини та їх 
виконання в національних правопорядках. 

92. Поняття міжнародного цивільного процесу та його 
джерела. 

93. Правове становище іноземних осіб у цивільному процесі. 
Окремі питання міжнародного цивільного процесу. 

94. Третейські суди та порядок розгляду ними спорів.  
95. Провадження у справах про видачу виконавчих листів на 

примусове виконання рішень третейських судів. 
96. Поняття і види міжнародного комерційного арбітражу.  
97. Арбітражна угода та компетенція міжнародного 

комерційного арбітражу. 
98. Рішення міжнародного комерційного арбітражу та їх 

виконання.  
99. Медіація в судочинстві.  
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