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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників
Галузь знань, напрям підго-
товки, освітньо-кваліфікацій-
ний рівень

Характеристика навчальної дисци-
пліни

денна фор-
ма навчан-
ня

заочна форма на-
вчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

08 Право

обов'язкова

Модулів – 2

Спеціальність

081 Право

Рік підготовки:

Змістових модулів – 9 3-й 3-й

Індивідуальне науково-
дослідне 
завдання_________

Семестр

Загальна кількість годин –
90

6-й 6-й

Лекції

Тижневих годин для ден-
ної форми навчання: 
аудиторних – самостійної 
роботи студента - 

Освітньо-кваліфікаційний 
рівень:

молодший спеціаліст

18 год. 4 год.

Практичні, семінарські
18 год. 4 год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота

54 год. 82 год.

Вид контролю: Екзамен

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи
становить:

для денної форми 
навчання 36/54
для  заочної  форми
навчання -8/82
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2. ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Мета дисципліни:надати грунтові теоретичні знання норми цивільного 
процесуального права, поставити проблемні питання розвитку судової сисиеми 
в Україні,сформувати більш повне поняття цивільних процесуальних відносин.

Завдання дисципліни:сформувати теоретичну базу знань, навчити 
майбутніх юристів чітко визначати межі судового захисту, опанування теорії 
цивільного процесуального права,прдожнз цивільного процесуального 
законодавства України, інших джерел,виробити вміння використовувати 
теоретичні положення цивільного процесуального права для вирішення 
конкретних практичних проблем.

Предмет: вивчення навчальної дисципліни цивільне процесуальне право як 
галузі права, поєднання теоретичних знань законодавства з практикою 
застосування.

Місце дисципліни в навчальному процесі:

Цивільне процесуальне право виступає складовою частиною системи права 
України,воно тісно пов'язане з іншими його галузями, які взаємодіють між 
собою. Визначальним для цивільного процесуального права є встановлення 
державним правом основ організації і принципів правосуддя. Зв'язок 
цивільного процесуального права з цивільним, сімейним,трудовим і іншими 
галузями права визначається необхідністю примусової реалізації норм 
матеріального права органами правосуддя.

Знання та вміння,що формуються під час вивчення дисципліни:

знати:
-предмет цивільного процесуального права;
-принципи цивільного права;
-суть та значення цивільної процесуальної форми;
-джерела цивільного процесуального права та їх структуру;

-суть і значення цивільної процесуальної форми;
-метод цивільного процесуального права;
-правовий статус суду та осіб,які беруть участь у справі,їх процесуальні права 
та обов’язки;
-порядок оскарження судових рішень;
-порядок реалізації судових постанов.
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вміти:
-правильно застосовувати норми цивільного процесуального права;
-орієнтуватися в системі цивільного процесуального права;
-здійснювати оцінку доказів у цивільній справі;
-визначати цивільну юрисдикцію та підсудність цивільних справ;
-складати процесуальні документи;
-тлумачити чинне цивільне процесуальне законодавство.

Змістовні модулі 
Модуль 1

Тема 1 :Цивільний процес як форма захисту прав.
Тема 2:Структура цивільного процесу.
Тема 3:Цивільна юрисдикція та підсудність цивільних справ.
Тема 4:Суд та його повноваження в цивільному процесі.
Тема 5:Учасники судового процесу.

Модуль 2
Тема 6:Позовне провадження цивільного судочинства.
Тема 7:Розгляд справи по суті.
Тема 8:Апеляційне провадження цивільного судочинства.
Тема 9:Касаційне провадження. Цивільного судочинства.
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3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Назви змістових модулів 
(тем)

Кількість годин
денна форма Заочна форма
ус
ьо
го 

у тому числі усього у тому числі
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

11 12 13

Модуль 1
Тема 1. Цивільний процес як 
форма захисту прав.

8 2 2 4

Тема 2. Структура 
цивільного процесу

8 2 2 4 2 2

Тема 3.Цивільна юрисдикція 
та підсудність цивільних 
справ.

8 2 2 4

Тема 4.Суд та його 
повноваження в цивільному 
процесі.

8 2 2 4

Тема 5. Учасники судового 
процесу.

2 2 4

Разом за змістовним модулем. 40 10 10 20

Змістовий модуль . Позовне провадження 
Тема 1. Позовне 
провадження цивільного 
судочинства.

12 2 2 8 2 2

Тема 2. Розгляд справи по 
суті.

12 2 2 8

Тема 3. Апеляційне 
провадження цивільного 
судочинства.

14 2 2 10

Тема 4.Касаційне 
провадження цивільного 
судочинства.

12 2 2 18

Разом за змістовним модулем
2. 

8 8 34

Усього годин 1
8

1
8

34
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4. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 

Модуль 1

Тема 1. Цивільний процес як форма захисту прав
Поняття цивільного процесу. Основне завдання та принципи цивільного 
процесу . Поняття цивільного процесуального права ,його предмет та метод. 
Джерела цивільного процесуального права. Цивільні процесуальні відносини. 

Тема 2. Структура цивільного процесу
Інстанційна структура цивільного процесу:провадження в суді першої 
інстанції;провадження з перегляду судових рішень; позаінстанційні 
провадження цивільного процесу. Провадження в суді першої інстанції. Окреме
провадження цивільного судочинства.

Тема 3. Цивільна юрисдикція та підсудність цивільних справ.
Поняття цивільної юрисдикції та підстава її відмежування від господарської та 
адміністративної юрисдикції. Підсудність цивільних справ та її види. Правила 
передачі справи з одного суду до іншого.

Тема 4. Суд та його повноваження в цивільному процесі.
Принцип одноособового та колегіального розгляду справ. Відводи та 
самовідводи суддів у цивільному процесі. Права та обов’язки головуючого в 
судовому засіданні. Судові рішення та акти реалізації судової влади. Судовий 
контроль за виконанням судових рішень.

Тема 5. Учасники судового процесу.
Учасники судового процесу та їхні права й обов’язки. Сторони та треті особи в 
позовному провадженні. Співучасть та процесуальне правонаступництво 
представника в процесі та органи й особи,,яким законом надано право 
звертатися до суду в інтересах інших осіб або державних чи суспільних 
інтересах. Зловживання процесуальними правами та їх наслідки. Інші учасники 
цивільного процесу.

Модуль 2 

Тема 6. Позовне провадження цивільного судочинства.
Позовне провадження та його види. Право на пред’явлення позову. Судові 
витрати. Процесуальні строки розгляду справи. Мирова угода в цивільному 
процесі. Відкриття провадження у справі. Підготовче провадження у справі. 
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Тема 7. Розгляд справи по суті. 
Судове засідання. Основні етапи розгляду справи по суті. Ускладнення 
розгляду справи. Завершення
провадження у справі. Зупинення і закриття провадження у справі. Залишення 
позову без розгляду. Судові рішення. 

Тема 8. Апеляційне провадження цивільного судочинства. 
Право на апеляційне оскарження судових рішень. Суди апеляційної інстанції. 
Строк на апеляційне оскарження. Вимоги до апеляційної скарги. Відкриття 
апеляційного провадження. Процес розгляду справи в суді апеляційної 
інстанції. Повноваження суду апеляційної інстанції. Постанова суду 
апеляційної інстанції і порядок їх прийняття. 

Тема 9. Касаційне провадження цивільного судочинства.
Суд касаційної інстанції. Право на касаційне оскарження судових рішень. 
Строк на касаційне оскарження. Форма і зміст касаційної оскарги. Порядок 
розгляду справи в суді касаційної інстанції. Повноваження суду касаційної 
інстанції. Постанови суду касаційної інстанції.
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5. ТЕМАТИКА ТА ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ

Тема 1. Цивільний процес як форма захисту прав

ПЛАН ЛЕКЦІЇ
1.Поняття процесуального процесу. 
2.Основне завдання та принципи цивіьного процесу. 
3.Поняття цивільного процесуального права, його предет та метод. 
4.Джерела цивільного процесуального права.
5.Цивільні процесуальні відносини. 

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА
Нормативно-правові акти

1. Конституція України [ Текст ]: від 28 червня 1996 р. № 254 к / ВВР-
96 (з останніми змінами )

2.Цивільно-процесуальний Кодекс України [ Текст ] : Закон України від
18 березня 2004 року,  N 1618-IV // Відомості Верховної Ради України.- 2004.-
N 40-41, 42.- ст.492 (з останніми змінами).

3.Стратегія реформування судоустрою, судочинства та суміжних праввих
інститутів на 2015-2020 рр., схвалена Указом Призидента України від 20 травня
2015 р. №276/2015 p. http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/276/2015.

4.Закон про судоустрій і статус суддів № 1402-VIII від 02 черня 2016 р.
http://zakon3.rada. Gov.ua/laws/show/3674-17/print.

Основна навчальна-методична, наукова література:
5.Цивыьне процесуальне право: пыдручник/ [І.С. Яроенко, І.О. Ізарова, 

О.М. Єфімов та ін.] ; за заг. ред. І. С. Ярошенко. – Київ: КНЕУ,2014.- 519 с.
6.Фурса С. Я., Фурса Є. І. Тендеции реформирование органов 

принудительного испонение и исполнитеьного производства в 
Украине:актуальные вопросы/ Фурса С. Я., Фурса Є. І.//Вестник 
исполнительного производства – 2015. - №1. – С. 139-149

7. . Цивільний проце Ураїни: Навч. Посіб. Дя студ.юрид. спец. Вищих 
навчальних закадів/ І.О. Ізарова, Р.Ю. Ханик-Посполітак.-Київ:ВД «Дакор», 
2018. – 276 с.

Тема 2. Структура цивільного процесу

ПЛАН ЛЕКЦІЇ
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1. Інстаційна структура цивільного процесу:
- Провадження в суді першої інстанці;
- Провадження з перегяду судових рішень;
- Позаінстаційні провадження цивільного процесу.
2.Провадження в суді першої інстанції:
- загальне та спрощене позовні провадження;
-  спрощені  провадженняцивільного  процесу:  наказне  провадження;
заочний розгляд справи;
3.Окреме првадження цивільного судочинства.
4.Особливості судового розгляду справ з іноземним еементом

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

Нормативно-правові акти
1.Конституція України [ Текст ]: від 28 червня 1996 р. № 254 к / ВВР-96

(з останніми змінами )
2.Цивільно-процесуальний Кодекс України [ Текст ] : Закон України від

18 березня 2004 року,  N 1618-IV // Відомості Верховної Ради України.- 2004.-
N 40-41, 42.- ст.492 (з останніми змінами).

3.Закон  України  «Про  судоустрій  і  статус  суддів»  [ Текст  ]  :  від
02.06.2016 № 1402-VIII (з останніми змінами ).

 4. Конвенція про захист прав юдини та основопоожних свобод, 
ратифікована Законом Ураїни № 475.-97 ВР від 17 липня 1997 р. 
http://zakoon2.rada.gov.ua/laws/shw/

995_004.
Основна навчальна та наукова література:

1. Цивільний проце Ураїни: Навч. Посіб. Дя студ.юрид. спец. Вищих 
навчальних закадів/ І.О. Ізарова, Р.Ю. Ханик-Посполітак.-Київ:ВД «Дакор», 
2018. – 276 с.

Тема 3. Цивільна юрисдикція та підсудність цивільних справ

ПЛАН ЛЕКЦІЇ
1.Поняття  цивіьної  юрисдикції  та  підстави  її  відмежування  від

господарсько та адміністративної юрисдикції.
2.Підсудність цивільних справи та її види.
3.Правила передачі справи з одного суду до іншого.
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РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

Нормативно-правові акти
1.Конституція України [ Текст ]: від 28 червня 1996 р. № 254 к / ВВР-96

(з останніми змінами )
2.Цивільно-процесуальний Кодекс України [ Текст ] : Закон України від

18 березня 2004 року,  N 1618-IV // Відомості Верховної Ради України.- 2004.-
N 40-41, 42.- ст.492 (з останніми змінами).

3.Про судоустрій і статус суддів [ Текст ]:  Закон  України від  7 липня
2010 року,  N 2453-VI // Відомості Верховної Ради України.- 2010.- N 41-42.- N
43.- N 44-45.- ст.529 (з останніми змінами ).

4.Закон України «Про міжнародне приватне право» № 2709-  IV від 23
червня 2005 р. 
http  ://  zakon  5.  gada  .  gov  .  ua  /  laws  /  show  /2709-15/  print.

Основна навчальна та наукова література:
Коментовані кодекси

1.Цивільний  процесуальний  кодекс  України  :  Науково-практичний
коментар /  С.С. Бичкова,  Ю.В. Білоусов, В.І.Бірюков та ін.;  За заг. Ред. С.С.
Бичкової.- 2-ге вид., допов. І переробл. - К.: Атіка, 2010.- 896 с. 

2. . Цивільний проце Ураїни: Навч. Посіб. Дя студ.юрид. спец. Вищих 
навчальних закадів/ І.О. Ізарова, Р.Ю. Ханик-Посполітак.-Київ:ВД 
«Дакор», 2018. – 276 с.

Тема 4.  Суд та його повноваження в цивільному процесі

ПЛАН ЛЕКЦІЇ
1.Принцип одноособового та колегіального розщляду справ
2.Відводи та самовідводи суддів в цивіьному процесіі
3.Права та обов’язи гоовуючого в судовому засіданні
4.Судові рішення як акти реалізації судової влади
5.Судовий контрольза використанням судових рішень

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА
Нормативно-правові акти

1.Конституція України [ Текст ]: від 28 червня 1996 р. № 254 к / ВВР-96
(з останніми змінами )

2.Цивільно-процесуальний Кодекс України [ Текст ] : Закон України від
18 березня 2004 року,  N 1618-IV // Відомості Верховної Ради України.- 2004.-
N 40-41, 42.- ст.492 (з останніми змінами).
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3. Про судоустрій і статус суддів [ Текст ]:  Закон  України від  7 липня 2010
року,  N

2453-VI // Відомості Верховної Ради України.- 2010.- N 41-42.- N 43.- N 44-45.-
ст.529 (з останніми змінами ).

Основна навчальна та наукова література:

1.Цивільний  процесуальний  кодекс  України  :  Науково-практичний
коментар /  С.С. Бичкова,  Ю.В. Білоусов, В.І.Бірюков та ін.;  За заг. Ред. С.С.
Бичкової.- 2-ге вид., допов. І переробл. - К.: Атіка, 2010.- 896 с.

3. Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України: Академічний 
курс: Підруч.

для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл М.Й. Штефан. - К.: Концерн "Видавничий
Дім "Ін Юре", 2005. - 624 с. 

4.  Цивільний проце Ураїни: Навч. Посіб. Дя студ.юрид. спец. Вищих 
навчальних

закадів/ І.О. Ізарова, Р.Ю. Ханик-Посполітак.-Київ:ВД «Дакор», 2018. – 276 с.

Тема 5. Учасники учасники судового процесу 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ

1.Учаснии судового процесу та їхні права й обов’язки.
2.Сторони та треті особи в позовному проваджені.
3.Співучасть та процесуальне правонаступництво.
4.Представники у процесі та органи й особи, яким законом надано право

звертатися  до  суду  в  інтересах  інших  осіб  або  державних  чи  суспільних
інтересах.

5.Злоууживання процесульними правами та їх насліди.
6. Інші учасники цивільного процесу  

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА
Нормативно-правові акти

1.Конституція України [ Текст ]: від 28 червня 1996 р. № 254 к / ВВР-96
(з останніми змінами )

2.Цивільно-процесуальний Кодекс України [ Текст ] : Закон України від
18 березня 2004 року,  N 1618-IV // Відомості Верховної Ради України.- 2004.-
N 40-41, 42.- ст.492 (з останніми змінами).

Основна навчальна та наукова література:
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1.Цивільний  процесуальний  кодекс  України  :  Науково-практичний
коментар /  С.С. Бичкова,  Ю.В. Білоусов, В.І.Бірюков та ін.;  За заг. Ред. С.С.
Бичкової.- 2-ге вид., допов. І переробл. - К.: Атіка, 2010.- 896 с. 

Тема 6. Позивне провадження цивіьного судочинства 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ
1. Позовне провадження та його види.
2. Право на пред’явлення позову.
3. Судові витрати.
4. Процесуальні строки розгяду справи.
5. Мирова угода в цивільному процесі.

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

Нормативно-правові акти
1.Конституція України [ Текст ]: від 28 червня 1996 р. № 254 к / ВВР-96

(з останніми змінами )
2.Цивільно-процесуальний Кодекс України [ Текст ] : Закон України від

18 березня 2004 року,  N 1618-IV // Відомості Верховної Ради України.- 2004.-
N 40-41, 42.- ст.492 (з останніми змінами).

3. Постанова КМ України Про граничні роміри компенсіції витрат, пов’ 
язаних з розглядом цивльних та адміністративних справ, і порядок їх 
компенсації за рахунок держави № 590 від 27 квітня 2006 
р. //http://zaon4.rada.gov.ua/laws/shaw/590-2006-п.

Основна навчальна та наукова література:
1.Цивільний  процесуальний  кодекс  України  :  Науково-практичний

коментар /  С.С. Бичкова,  Ю.В. Білоусов, В.І.Бірюков та ін.;  За заг. Ред. С.С.
Бичкової.- 2-ге вид., допов. І переробл. - К.: Атіка, 2010.- 896 с. 

2. . Цивільний проце Ураїни: Навч. Посіб. Дя студ.юрид. спец. Вищих 
навчальних

закадів/ І.О. Ізарова, Р.Ю. Ханик-Посполітак.-Київ:ВД «Дакор», 2018. – 276 с.

Тема 7. Розгяд справи по суті
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ПЛАН ЛЕКЦІЇ

1.Судове засідання. 
2.Основні етап розгляду справи. 
3.Усладнення розгяду спрви. 
4.Завершення провадження у справі. 

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

Нормативно-правові акти
1.Конституція України [ Текст ]: від 28 червня 1996 р. № 254 к / ВВР-96

(з останніми змінами )
2.Цивільно-процесуальний Кодекс України [ Текст ] : Закон України від

18 березня 2004 року,  N 1618-IV // Відомості Верховної Ради України.- 2004.-
N 40-41, 42.- ст.492 (з останніми змінами).

3.Цивільний кодекс України [ Текст ]: Закон України від 16 січня 2003
року ,   N 435-IV  //   Відомості  Верховної  Ради України.-  2003.-  NN 40-44.-
ст.356 (з останніми змінами).

Основна навчальна та наукова література:
1.Цивільний  процесуальний  кодекс  України  :  Науково-практичний

коментар /  С.С. Бичкова,  Ю.В. Білоусов, В.І.Бірюков та ін.;  За заг. Ред. С.С.
Бичкової.- 2-ге вид., допов. І переробл. - К.: Атіка, 2010.- 896 с. 

2. . Цивільний проце Ураїни: Навч. Посіб. Дя студ.юрид. спец. Вищих 
навчальних

закадів/ І.О. Ізарова, Р.Ю. Ханик-Посполітак.-Київ:ВД «Дакор», 2018. – 276 с.

Тема 8. Апеляційне провадження цивільного судочинства.

ПЛАН ЛЕКЦІЇ

1.Право на апеляційне оскарження судових рішень. 
2.Порядок розгляду справи в суді апеляційної інстанції. 
3.Повноваження суду апеляційної інстанції. 

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА
Нормативно-правові акти

1.Конституція України [ Текст ]: від 28 червня 1996 р. № 254 к / ВВР-96
(з останніми змінами )
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2.Цивільно-процесуальний Кодекс України [ Текст ] : Закон України від
18 березня 2004 року,  N 1618-IV // Відомості Верховної Ради України.- 2004.-
N 40-41, 42.- ст.492 (з останніми змінами).

Основна навчальна та наукова література:
Коментовані кодекси

1.Цивільний  процесуальний  кодекс  України  :  Науково-практичний
коментар /  С.С. Бичкова,  Ю.В. Білоусов, В.І.Бірюков та ін.;  За заг. Ред. С.С.
Бичкової.- 2-ге вид., допов. І переробл. - К.: Атіка, 2010.- 896 с. 

2. . Цивільний проце Ураїни: Навч. Посіб. Дя студ.юрид. спец. Вищих 
навчальних закадів/ І.О. Ізарова, Р.Ю. Ханик-Посполітак.-Київ:ВД 
«Дакор», 2018. – 276 с.

Тема 9. Касаційне провадження цивільного судочинства

ПЛАН ЛЕКЦІЇ
1.Право на касаційне оскарження судових рішень.
2.Порядок розгляду справи в суді касаційної інстанції
3.Повноваження касаційного суду

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

Нормативно-правові акти
1.Конституція України [ Текст ]: від 28 червня 1996 р. № 254 к / ВВР-96

(з останніми змінами )
2.Цивільно-процесуальний Кодекс України [ Текст ] : Закон України від

18 березня 2004 року,  N 1618-IV // Відомості Верховної Ради України.- 2004.-
N 40-41, 42.- ст.492 (з останніми змінами).

Основна навчальна та наукова література:

1.Цивільний  процесуальний  кодекс  України  :  Науково-практичний
коментар /  С.С. Бичкова,  Ю.В. Білоусов, В.І.Бірюков та ін.;  За заг. Ред. С.С.
Бичкової.- 2-ге вид., допов. І переробл. - К.: Атіка, 2010.- 896 с. 

2. . Цивільний проце Ураїни: Навч. Посіб. Дя студ.юрид. спец. Вищих 
навчальних

закадів/ І.О. Ізарова, Р.Ю. Ханик-Посполітак.-Київ:ВД «Дакор», 2018. – 276 с.
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6. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Тема 1. Цивільний процес як форма захисту прав

ПЛАН 
6.Поняття процесуального процесу. 
7.Основне завдання та принципи цивіьного процесу. 
8.Поняття цивільного процесуального права, його предет та метод. 
9.Джерела цивільного процесуального права.
10.Цивільні процесуальні відносини. 

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА
Нормативно-правові акти

5. Конституція України [ Текст ]: від 28 червня 1996 р. № 254 к / ВВР-
96 (з останніми змінами )

6.Цивільно-процесуальний Кодекс України [ Текст ] : Закон України від
18 березня 2004 року,  N 1618-IV // Відомості Верховної Ради України.- 2004.-
N 40-41, 42.- ст.492 (з останніми змінами).

7.Стратегія реформування судоустрою, судочинства та суміжних праввих
інститутів на 2015-2020 рр., схвалена Указом Призидента України від 20 травня
2015 р. №276/2015 p. http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/276/2015.

8.Закон про судоустрій і статус суддів № 1402-VIII від 02 черня 2016 р.
http://zakon3.rada. Gov.ua/laws/show/3674-17/print.

Основна навчальна-методична, наукова література:
5.Цивыьне процесуальне право: пыдручник/ [І.С. Яроенко, І.О. Ізарова, 

О.М. Єфімов та ін.] ; за заг. ред. І. С. Ярошенко. – Київ: КНЕУ,2014.- 519 с.
6.Фурса С. Я., Фурса Є. І. Тендеции реформирование органов 

принудительного испонение и исполнитеьного производства в 
Украине:актуальные вопросы/ Фурса С. Я., Фурса Є. І.//Вестник 
исполнительного производства – 2015. - №1. – С. 139-149

7. . Цивільний проце Ураїни: Навч. Посіб. Дя студ.юрид. спец. Вищих 
навчальних закадів/ І.О. Ізарова, Р.Ю. Ханик-Посполітак.-Київ:ВД «Дакор», 
2018. – 276 с.

ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ПИТАНЬ
1. Дайте визначення цивільного процесу?
2. Дайте визначення цивільного судочинства?
3.Назвіть основні принципи цивільного процесу?
 4.Дайте харатеристиу принципу «Зсагальності сторін»?
5.Дайте визначення цивільного процесуаьного прав я галузі прав?
6.Що є джерелом цивіьного процесуального права?
7. Що є методом цивіьного процесуального права?
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8.Дайте визначення цивільних процесуьних правовідносин?
9.Що сладає систему цивільних процесуаьних правовідносин?
10.Назвіть ознаицивіьних процесуаьних правовідносин?
11.Які нові принципи цивільного процесу було запровадженно під час 

реформи 2017 рок?
12. Чи є обов’язковим рішення Верховного суду?
13.Охаректеризуйте основні джереа цивіьного процесуального права?

Тема 2. Структура цивільного процесу

ПЛАН 

5. Інстаційна структура цивільного процесу:
- Провадження в суді першої інстанці;
- Провадження з перегяду судових рішень;
- Позаінстаційні провадження цивільного процесу.
6.Провадження в суді першої інстанції:
- загальне та спрощене позовні провадження;
-  спрощені  провадженняцивільного  процесу:  наказне  провадження;
заочний розгляд справи;
7.Окреме првадження цивільного судочинства.
8.Особливості судового розгляду справ з іноземним еементом

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

Нормативно-правові акти
4.Конституція України [ Текст ]: від 28 червня 1996 р. № 254 к / ВВР-96

(з останніми змінами )
5.Цивільно-процесуальний Кодекс України [ Текст ] : Закон України від

18 березня 2004 року,  N 1618-IV // Відомості Верховної Ради України.- 2004.-
N 40-41, 42.- ст.492 (з останніми змінами).

6.Закон  України  «Про  судоустрій  і  статус  суддів»  [ Текст  ]  :  від
02.06.2016 № 1402-VIII (з останніми змінами ).

 4. Конвенція про захист прав юдини та основопоожних свобод, 
ратифікована Законом Ураїни № 475.-97 ВР від 17 липня 1997 р. 
http://zakoon2.rada.gov.ua/laws/shw/

995_004.
Основна навчальна та наукова література:
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1. Цивільний проце Ураїни: Навч. Посіб. Дя студ.юрид. спец. Вищих 
навчальних закадів/ І.О. Ізарова, Р.Ю. Ханик-Посполітак.-Київ:ВД «Дакор», 
2018. – 276 с.

Перелік контрольних питань:

1. За якими принципами будується судоустрій?

2. Які суди складають систему судоустрою?
3. Які суди є судами першої інстанції?
4. Які суди відносяться до Вищих спеціалізованих судів?
5. Назвіть найвищий суд в системі судоустрою України.
6. Назвіть провадження які розглядаються судами першої інстанції.
7. Чи може бути провадження в суді першої інстанції закінчене заочним 

розглядом справи?
8. В яких випадках може бути призначене спрощене позовне провадження?
9. Які види справ розглядаються в наказному провадженні?
10.Які категорії справ розглядаються в порядку окремого провадження?
11.Чи може застосовуватись принцип «змагальності» при розгляді справ 

окремого провадження?
12.За яких умов може бути проведений заочний розгляд справи в суді?
13.Для чого і в яких випадках застосовується «забезпечення позову».
14.Коли можна подати заяву про забезпечення позову?
15.Які особливості розгляду справ з іноземним елементом?
16.Які процесуальні права та обов'язки мають іноземці, особи без громадян-

ства?

Тема 3. Цивільна юрисдикція та підсудність цивільних справ

ПЛАН 
4.Поняття  цивіьної  юрисдикції  та  підстави  її  відмежування  від

господарсько та адміністративної юрисдикції.
5.Підсудність цивільних справи та її види.
6.Правила передачі справи з одного суду до іншого.

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

Нормативно-правові акти
5.Конституція України [ Текст ]: від 28 червня 1996 р. № 254 к / ВВР-96

(з останніми змінами )
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6.Цивільно-процесуальний Кодекс України [ Текст ] : Закон України від
18 березня 2004 року,  N 1618-IV // Відомості Верховної Ради України.- 2004.-
N 40-41, 42.- ст.492 (з останніми змінами).

7.Про судоустрій і статус суддів [ Текст ]:  Закон  України від  7 липня
2010 року,  N 2453-VI // Відомості Верховної Ради України.- 2010.- N 41-42.- N
43.- N 44-45.- ст.529 (з останніми змінами ).

8.Закон України «Про міжнародне приватне право» № 2709-  IV від 23
червня 2005 р. 
http  ://  zakon  5.  gada  .  gov  .  ua  /  laws  /  show  /2709-15/  print.

Основна навчальна та наукова література:
Коментовані кодекси

1.Цивільний  процесуальний  кодекс  України  :  Науково-практичний
коментар /  С.С. Бичкова,  Ю.В. Білоусов, В.І.Бірюков та ін.;  За заг. Ред. С.С.
Бичкової.- 2-ге вид., допов. І переробл. - К.: Атіка, 2010.- 896 с. 

2. Цивільний проце Ураїни: Навч. Посіб. Дя студ.юрид. спец. Вищих 
навчальних закадів/ І.О. Ізарова, Р.Ю. Ханик-Посполітак.-Київ:ВД «Дакор», 
2018. – 276 с.

Перелік контроьних питань:

1. Дайте визначення цивільної юрисдикції.

2. Назвіть підстави відчужування цивільної юрисдикції від господарської та 
адміністративної юрисдикції.

3. На які справи поширюється юрисдикція адміністративних судів?
4. На які справи не поширюється юрисдикція адміністративних судів?
5. Які справи розглядаються господарськими судами?
6. За якими принципами будується судоустрій в Україні?
7. Назвіть види територіальної юрисдикції.
8. Дайте визначення альтернативної підсудності.
9. Які позови можуть подаватися за виключною підсудністю?
10.В яких випадках встановлюється підсудність за визначенням суду?
11.Дайте визначення виключної підсудності.
12.Які підстави передачі справи з одного суду до іншого?
13.Дайте поняття підсудності цивільних справ.
14.Чим відрізняється поняття юрисдикції і підсудності?
15.Які види підсудності цивільних справ? 
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Тема 4.  Суд та його повноваження в цивільному процесі

ПЛАН 
6.Принцип одноособового та колегіального розщляду справ
7.Відводи та самовідводи суддів в цивіьному процесіі
8.Права та обов’язи гоовуючого в судовому засіданні
9.Судові рішення як акти реалізації судової влади
10.Судовий контрольза використанням судових рішень

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА
Нормативно-правові акти

4.Конституція України [ Текст ]: від 28 червня 1996 р. № 254 к / ВВР-96
(з останніми змінами )

5.Цивільно-процесуальний Кодекс України [ Текст ] : Закон України від
18 березня 2004 року,  N 1618-IV // Відомості Верховної Ради України.- 2004.-
N 40-41, 42.- ст.492 (з останніми змінами).

6. Про судоустрій і статус суддів [ Текст ]:  Закон  України від  7 липня 2010
року,  N

2453-VI // Відомості Верховної Ради України.- 2010.- N 41-42.- N 43.- N 44-45.-
ст.529 (з останніми змінами ).

Основна навчальна та наукова література:

2.Цивільний  процесуальний  кодекс  України  :  Науково-практичний
коментар /  С.С. Бичкова,  Ю.В. Білоусов, В.І.Бірюков та ін.;  За заг. Ред. С.С.
Бичкової.- 2-ге вид., допов. І переробл. - К.: Атіка, 2010.- 896 с.

5. Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України: Академічний 
курс: Підруч.

для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл М.Й. Штефан. - К.: Концерн "Видавничий
Дім "Ін Юре", 2005. - 624 с. 

6.  Цивільний проце Ураїни: Навч. Посіб. Дя студ.юрид. спец. Вищих 
навчальних

закадів/ І.О. Ізарова, Р.Ю. Ханик-Посполітак.-Київ:ВД «Дакор», 2018. – 276 с.
Переік контрольних питань:

1. За яким принципом розподіляються справи між суддями?

2. Хто відноситься до суб'єктів цивільних процесуальних правовідносини?
3. Дайте характеристику принципу «одноособового" і «колегіального" роз-

гляду справ.
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4. Які справи в суді першої інстанції розглядаються колегією у складі одно-
го судді і двох присяжних?

5. Якими правами під час розгляду справи користуються присяжні?
6. У якому складі розглядаються справи в вищестоящих інстанціях?
7. Назвіть порядок вирішення питань при колегіальному розгляді справи.
8. Дайте визначення відводу судді.
9. Назвіть підстави для відводу/самовідводу судді.
10.Який порядок відводу/самовідводу судді?
11.Які наслідки відводу суду/судді?
12.Які заходи процесуального примусу передбачені ЦПК?
13.Назвіть види судових рішень.
14.Дайте визначення «рішення суду».
15.З яких частин складається рішення суду?
16.Дайте характеристику кожної частини рішення.
17.Дайте визначення судового наказу.
18.Які вимоги пред'являються до судового рішення?

Тема 5. Учасники учасники судового процесу 

ПЛАН 

1.Учаснии судового процесу та їхні права й обов’язки.
2.Сторони та треті особи в позовному проваджені.
3.Співучасть та процесуальне правонаступництво.
4.Представники у процесі та органи й особи, яким законом надано право

звертатися  до  суду  в  інтересах  інших  осіб  або  державних  чи  суспільних
інтересах.

5.Злоууживання процесульними правами та їх насліди.
6. Інші учасники цивільного процесу  

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА
Нормативно-правові акти

3.Конституція України [ Текст ]: від 28 червня 1996 р. № 254 к / ВВР-96
(з останніми змінами )

4.Цивільно-процесуальний Кодекс України [ Текст ] : Закон України від
18 березня 2004 року,  N 1618-IV // Відомості Верховної Ради України.- 2004.-
N 40-41, 42.- ст.492 (з останніми змінами).
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Основна навчальна та наукова література:
2.Цивільний  процесуальний  кодекс  України  :  Науково-практичний

коментар /  С.С. Бичкова,  Ю.В. Білоусов, В.І.Бірюков та ін.;  За заг. Ред. С.С.
Бичкової.- 2-ге вид., допов. І переробл. - К.: Атіка, 2010.- 896 с. 

Перелік контрольних питань:

1. Як класифікуються суб'єкти цивільних процесуальних правовідносини?

2. Хто відноситься до учасників судового процесу?
3. Назвіть учасників процесу у справах позовного провадження.
4. Назвіть учасників процесу у справах наказного та окремого провадження.
5. Кого можна віднести до інших учасників процесу?
6. Які права учасників справи?
7. Що входить до обов'язків учасників справи?
8. Дайте визначення і характеристику сторін в позовному провадженні.
9. Назвіть процесуальні права та обов'язки сторін.
10.Підстава участі у справі кількох позивачів або кількох відповідачів. 
11.Дайте визначення третіх осіб, назвіть їх види.
12.Охарактеризуйте кожний вид третіх осіб.
13.Що таке процесуальне правонаступництво?
14.Наслідки зловживання процесуальними правами.
15.Представництво в цивільному процесі.
16.Повноваження секретаря судового засідання.
17.Повноваження помічника судді.
18.Повноваження судового розпорядника.
19.Хто може бути свідком в судовому процесі?
20.Яка роль експерта в судовому процесі?
21.Дайте характеристику прав і обов'язків експерта.

Тема 6. Позивне провадження цивіьного судочинства 

ПЛАН 
6. Позовне провадження та його види.
7. Право на пред’явлення позову.
8. Судові витрати.
9. Процесуальні строки розгяду справи.
10. Мирова угода в цивільному процесі.
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РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

Нормативно-правові акти
3.Конституція України [ Текст ]: від 28 червня 1996 р. № 254 к / ВВР-96

(з останніми змінами )
4.Цивільно-процесуальний Кодекс України [ Текст ] : Закон України від

18 березня 2004 року,  N 1618-IV // Відомості Верховної Ради України.- 2004.-
N 40-41, 42.- ст.492 (з останніми змінами).

3. Постанова КМ України Про граничні роміри компенсіції витрат, пов’ 
язаних з розглядом цивльних та адміністративних справ, і порядок їх 
компенсації за рахунок держави № 590 від 27 квітня 2006 
р. //http://zaon4.rada.gov.ua/laws/shaw/590-2006-п.

Основна навчальна та наукова література:
2.Цивільний  процесуальний  кодекс  України  :  Науково-практичний

коментар /  С.С. Бичкова,  Ю.В. Білоусов, В.І.Бірюков та ін.;  За заг. Ред. С.С.
Бичкової.- 2-ге вид., допов. І переробл. - К.: Атіка, 2010.- 896 с. 

2. . Цивільний проце Ураїни: Навч. Посіб. Дя студ.юрид. спец. Вищих 
навчальних

закадів/ І.О. Ізарова, Р.Ю. Ханик-Посполітак.-Київ:ВД «Дакор», 2018. – 276 с.

Перелік контрольних питань:

1. Дайте характеристику позовного провадження.

2. Які види позовного провадження передбачені ЦПК?
3. Які справи відносяться до малозначних?
4. Хто має право на пред'явлення позову?
5. Назвіть передумови права на пред'явлення позову.
6. Дайте визначення судових витрат і їх склад.
7. Дайте визначення судового збору.
8. Яким Законом України регулюється розмір судового збору і порядок його

справляння?
9. З яких заяв судовий збір не справляється?
10.Хто відповідно до Закону звільнений від сплати судового збору?
11.Що належить до витрат, пов'язаних з розглядом справи?
12.Який порядок оплати судових витрат?
13.Який порядок розподілу судових витрат?
14.Дайте визначення процесуальних строків.
15.Які наслідки пропущення процесуальних строків?
16.Дайте визначення мирової угоди.
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17.Який порядок укладення мирової угоди?
18.Яким чином вирішується справа при укладенні мирової угоди?

Тема 7. Розгяд справи по суті

ПЛАН 

5.Судове засідання. 
6.Основні етап розгляду справи. 
7.Усладнення розгяду спрви. 
8.Завершення провадження у справі. 

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

Нормативно-правові акти
4.Конституція України [ Текст ]: від 28 червня 1996 р. № 254 к / ВВР-96

(з останніми змінами )
5.Цивільно-процесуальний Кодекс України [ Текст ] : Закон України від

18 березня 2004 року,  N 1618-IV // Відомості Верховної Ради України.- 2004.-
N 40-41, 42.- ст.492 (з останніми змінами).

6.Цивільний кодекс України [ Текст ]: Закон України від 16 січня 2003
року ,   N 435-IV  //   Відомості  Верховної  Ради України.-  2003.-  NN 40-44.-
ст.356 (з останніми змінами).

Основна навчальна та наукова література:
3.Цивільний  процесуальний  кодекс  України  :  Науково-практичний

коментар /  С.С. Бичкова,  Ю.В. Білоусов, В.І.Бірюков та ін.;  За заг. Ред. С.С.
Бичкової.- 2-ге вид., допов. І переробл. - К.: Атіка, 2010.- 896 с. 

4. . Цивільний проце Ураїни: Навч. Посіб. Дя студ.юрид. спец. Вищих 
навчальних

закадів/ І.О. Ізарова, Р.Ю. Ханик-Посполітак.-Київ:ВД «Дакор», 2018. – 276 с.
Що є джерелом цивіьного процесуального права

ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ПИТАНЬ
1. Які клопатання до суду може заявити учасник справи?
2. Дайте поняття розгляду справи по суті.
3. Назвіть основні етапи судового розгляд цивільної справи.
4. Який порядок досллідження доказів в суді.
5. Дайте виначення судових дебатів.
6. Де ухвалюється рішення суду?
7. Який порядок проголошення рішення?
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8. В які строки рішення судуу набирає законної сили?
9. В чому полягає принцип безпосередності судового розгляду?
10. Які ускаднення можуть виникати під час розгляду справи?
11. В яких випадках суд зобов’язаний зупинити провадження у справі?
12. Коли суд має право зупинити провадження у справі?
13. Назвіть строки розгляду справи по суті.
14. Які підстави закриття провадження  у справі?
15. Назвіть підстави залишення позову без розгяду.
16. В якому порядку дослуджуються докази у справі?
17. Чи завжди розгляд справи закінчується постановленням рішення?

Тема 8. Апеляційне провадження цивільного судочинства.

ПЛАН 

4.Право на апеляційне оскарження судових рішень. 
5.Порядок розгляду справи в суді апеляційної інстанції. 
6.Повноваження суду апеляційної інстанції. 

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА
Нормативно-правові акти

3.Конституція України [ Текст ]: від 28 червня 1996 р. № 254 к / ВВР-96
(з останніми змінами )

4.Цивільно-процесуальний Кодекс України [ Текст ] : Закон України від
18 березня 2004 року,  N 1618-IV // Відомості Верховної Ради України.- 2004.-
N 40-41, 42.- ст.492 (з останніми змінами).

Основна навчальна та наукова література:
Коментовані кодекси

3.Цивільний  процесуальний  кодекс  України  :  Науково-практичний
коментар /  С.С. Бичкова,  Ю.В. Білоусов, В.І.Бірюков та ін.;  За заг. Ред. С.С.
Бичкової.- 2-ге вид., допов. І переробл. – К.: Атіка, 2010.- 896 с. 

4. . Цивільний проце Ураїни: Навч. Посіб. Дя студ.юрид. спец. Вищих 
навчальних закадів/ І.О. Ізарова, Р.Ю. Ханик-Посполітак.-Київ:ВД 
«Дакор», 2018. – 276 с.

Перелік контрольних питань:
1. Дайте визначення апеляційнго провадження.
2. Хто має право апеляційного оскарження.
3. Що є об’єктами апеяційного оскарження?
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4. Назвіть строки апеляційного оскарження.
5. Який порядок обчисення строків на апеляційної скарги.
6. Назвіть основні підстави повернення апеляційної скарги.
7. Який порядок апеляційного оскарження?
8. В яких випадках суд відмовяє у відкритті апеляційного провадження?
9. Порядок подання відзивів на апеяційну скаргу учасниками справи?
10. Які дії проводить суддя-доповідач при підготовці розгляду справи.
11. Порядок розгяду справи судом апеяційної інстанції
12. На яких підставах закривається апеляційне провадження?
13. Які межі розгляду справи судом апеляційної інстанції?
14. Вяких випадках моживе скасування судового рішення повністю аба 
частково та ухвалення нового рішення?
15. Який порядок прийняття постанов судом апеляційної інстанції?

Тема 9. Касаційне провадження цивільного судочинства

ПЛАН 
             1.Право на касаційне оскарження судових рішень.
             2.Порядок розгляду справи в суді касаційної інстанції
             3.Повноваження касаційного суду

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

Нормативно-правові акти
3.Конституція України [ Текст ]: від 28 червня 1996 р. № 254 к / ВВР-96

(з останніми змінами )
4.Цивільно-процесуальний Кодекс України [ Текст ] : Закон України від

18 березня 2004 року,  N 1618-IV // Відомості Верховної Ради України.- 2004.-
N 40-41, 42.- ст.492 (з останніми змінами).

Основна навчальна та наукова література:

3.Цивільний  процесуальний  кодекс  України  :  Науково-практичний
коментар /  С.С. Бичкова,  Ю.В. Білоусов, В.І.Бірюков та ін.;  За заг. Ред. С.С.
Бичкової.- 2-ге вид., допов. І переробл. – К.: Атіка, 2010.- 896 с. 

4. . Цивільний проце Ураїни: Навч. Посіб. Дя студ.юрид. спец. Вищих 
навчальних

закадів/ І.О. Ізарова, Р.Ю. Ханик-Посполітак.-Київ:ВД «Дакор», 2018. – 276 с.
Перелік контрольних питань:
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1. Який суд згідно діючого законодавства є судом касаційної інстанції?
2. Хто має право касаційного оскарження?
3. Назвіть об’єкти касаційного оскарженя.
4. Які підстави касаційнго оскарження?
5. Строки касаційного оскарження?
6. Зміст касаційної скарги.
7. В яких випадках касаційна скарга залишається без руху?
8. Повернення касаційної скарги.
9. В яких випадках суд відмовяє у відкритті касаційного оскарження?
10. Строки розгляду касаційної скарги.
11. Повноваження суду касаційної інстанції.
12. Зміст постанови суду касаційної інстанції

7. ТЕМАТИКА ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ І
ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

Тема 1. Цивільний процес як форма захисту прав

Поняття цивільного процесу. Основне завдання та принципи цивільного 
процесу . Поняття цивільного процесуального права ,його предмет та метод. 
Джерела цивільного процесуального права. Цивільні процесуальні відносини. 

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА
Нормативно-правові акти

1. Конституція України [ Текст ]: від 28 червня 1996 р. № 254 к / ВВР-96 
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(з останніми змінами )
2.   Цивільно-процесуальний Кодекс України [ Текст ] : Закон України від

18 березня 2004 року,  N 1618-IV // Відомості Верховної Ради України.- 2004.-
N 40-41, 42.- ст.492 (з останніми змінами).

3.  Стратегія реформування судоустрою, судочинства та суміжних праввих
інститутів на 2015-2020 рр., схвалена Указом Призидента України від 20 травня
2015 р. №276/2015 p. http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/276/2015.

4. Закон про судоустрій і статус суддів № 1402-VIII від 02 черня 2016 р.
http://zakon3.rada. Gov.ua/laws/show/3674-17/print.

Основна навчальна-методична, наукова література:
5.Цивыьне процесуальне право: пыдручник/ [І.С. Яроенко, І.О. Ізарова, 

О.М. Єфімов та ін.] ; за заг. ред. І. С. Ярошенко. – Київ: КНЕУ,2014.- 519 с.
6.Фурса С. Я., Фурса Є. І. Тендеции реформирование органов 

принудительного испонение и исполнитеьного производства в 
Украине:актуальные вопросы/ Фурса С. Я., Фурса Є. І.//Вестник 
исполнительного производства – 2015. - №1. – С. 139-149

7. . Цивільний проце Ураїни: Навч. Посіб. Дя студ.юрид. спец. Вищих 
навчальних закадів/ І.О. Ізарова, Р.Ю. Ханик-Посполітак.-Київ:ВД «Дакор», 
2018. – 276 с.

Завдання для студентів:
Питання для самоконтролю:

1. Дайте визначення цивільного процесу?
2. Дайте визначення цивільного судочинства?
3.Назвіть основні принципи цивільного процесу?
 4.Дайте харатеристиу принципу «Зсагальності сторін»?
5.Дайте визначення цивільного процесуаьного прав я галузі прав?
6.Що є джерелом цивіьного процесуального права?
7. Що є методом цивіьного процесуального права?
8.Дайте визначення цивільних процесуьних правовідносин?
9.Що сладає систему цивільних процесуаьних правовідносин?
10.Назвіть ознаицивіьних процесуаьних правовідносин?
11.Які нові принципи цивільного процесу було запровадженно під час 

реформи 2017 рок?
12. Чи є обов’язковим рішення Верховного суду?
13.Охаректеризуйте основні джереа цивіьного процесуального права?

Задача:
 Покупець придбав в магазині товар неналежної якості і вирішив 

звернутися з вимогою про відшкодування завданої шкоди. В процесі 
експуатації виявиося, що пилосос, який він придбав, дуже гучно працює, а 

29



також  не так гарно збирає пил, як це було описано в інструкції та як це обіцяв 
продавець.

Проанаізуйте ситуацію та порадьте покупцеві, як діяти в такій ситуації. 
Чи моме він розраховувати на відшкодування шкоди? Які саме права, свободи 
чи інтереси покупця буо порушено і ким?

Чи може він звернутися до виробника, наприкад, цього тавару, якщо 
продавець відмовиться відшкодувати заподіяну шоду? В якому порядку він 
може звернутися з вимогю і як правильно її сформуювати?

Тести:
Тест 1. Цивільне процесуальне право має генетичний зв'язок з: 
1) Конституційним правом; 
2) Кримінальним правом; 
3) Сімейним правом. 
Тест 2. Місцевий суд розглядає справи: 
1) віднесені процесуальним законом до його підсудності; 
2) в апеляційному порядку відповідно до процесуального закону; 
3) в касаційному порядку у випадках встановлених законом. 
Тест 3. За формою нормативного закріплення принципи поділяються на: 
1) галузеві; 
2) закріплені в Конституції України; 
3) закріплені в законодавстві про судочинство. 
Тест 4. Цивільне судочинство: 
1) здійснюється державною мовою; 
2) здійснюється російською мовою; 
3) здійснюється мовою на якій наполягають сторони. 
Тест 5. Судді у своїй діяльності щодо здійснення правосуддя повинні 
дотримуватися Конституції України та Законів України, забезпечувати 
повний, всебічний та об’єктивний розгляд цивільних справ, і це є: 
1) вимогою; 
2) обов’язком; 
3) правом. 
Тест 6. Заява про відвід вирішується в: 
1) залі судового засідання; 
2) нарадчій кімнаті; 
3) вищестоящий інстанції. 
Тест 7. Залежно від того, на чиєму боці виникає співучасть, вона 
поділяється на: 
1) активну, пасивну, змішану; 
2) обов’язкову, факультативну, змішану; 
3) примусову, необхідну, змішану. 
Тест 8. Секретар судового засідання має право: 
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1) користуватися письмовими записами; 
2) давати пояснення; 
3) уточнювати суть процесуальної дії з метою її правильного відображення в 
журналі судового засідання. 
Тест 9. Експерт не має права: 
1) відмовитись від експертизи; 
2) уточнювати зміст і обсяг доручення; 
3) передоручати проведення експертизи іншій особі. 
Тест 10. Допомога спеціаліста: 
1) може стосуватися правових питань; 
2) не може стосуватися правових питань; 
3) може стосуватися як правових так і спеціальних знань. 
Тест 11. За способом утворення докази поділяються на: 
1) речові; 
2) прямі; 
3) первісні. 

Тема 2. Структура цивільного процесу

ПЛАН 

Інстанційна структура цивільного процесу:провадження в суді першої 
інстанції;провадження з перегляду судових рішень; позаінстанційні 
провадження цивільного процесу. Провадження в суді першої інстанції. Окреме
провадження цивільного судочинства.

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

Нормативно-правові акти
1. Конституція України [ Текст ]: від 28 червня 1996 р. № 254 к / ВВР-96

(з останніми змінами )
           2.Цивільно-процесуальний Кодекс України [ Текст ] : Закон України від
18 березня 2004 року,  N 1618-IV // Відомості Верховної Ради України.- 2004.-
N 40-41, 42.- ст.492 (з останніми змінами).
          3.Закон України «Про судоустрій і статус суддів» [ Текст ] : від 02.06.2016
№ 1402-VIII (з останніми змінами ).
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 4. Конвенція про захист прав юдини та основопоожних свобод, 
ратифікована Законом Ураїни № 475.-97 ВР від 17 липня 1997 р. 
http://zakoon2.rada.gov.ua/laws/shw/

995_004.
Основна навчальна та наукова література:

1. Цивільний проце Ураїни: Навч. Посіб. Дя студ.юрид. спец. Вищих 
навчальних закадів/ І.О. Ізарова, Р.Ю. Ханик-Посполітак.-Київ:ВД «Дакор», 
2018. – 276 с.

Завдання для студентів:
Питання для самоконтролю:

1.За якими принципами будується судоустрій?

     2. Які суди складають систему судоустрою?

     3. Які суди є судами першої інстанції?

4.Які суди відносяться до Вищих спеціалізованих судів?

     5.Назвіть найвищий суд в системі судоустрою України.

6.Назвіть провадження які розглядаються судами першої інстанції.

7.Чи може бути провадження в суді першої інстанції закінчене заочним роз-
глядом справи?

8.В яких випадках може бути призначене спрощене позовне провадження?

9.Які види справ розглядаються в наказному провадженні?

10.Які категорії справ розглядаються в порядку окремого провадження?

11.Чи може застосовуватись принцип «змагальності» при розгляді справ 
окремого провадження?

12.За яких умов може бути проведений заочний розгляд справи в суді?

13.Для чого і в яких випадках застосовується «забезпечення позову».

14.Коли можна подати заяву про забезпечення позову?

15.Які особливості розгляду справ з іноземним елементом?
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16.Які процесуальні права та обов'язки мають іноземці, особи без громадян-
ства?

Тести:
Тест 1. Обставини, визнані сторонами та іншими особами, які беруть 
участь у справі: 
1) підлягають доказуванню; 
2) не підлягають доказуванню; 
3) підлягають доказуванню в особливій формі. 
Тест 2. Процесуальна діяльність передбачає поділ процесу доказування на: 
1) 4 етапи; 
2) 2 етапи; 
3) 3 етапи. 
Тест 3. Оцінка доказів яка здійснюється сторонами та учасниками 
цивільного процесу, крім суду у формі пояснень, клопотань, заперечень, 
тощо – це: 
1) попередня оцінка; 
2) остаточна оцінка; 
3) рекомендаційна оцінка. 
Тест 4. Дії, що проводяться з речовими доказами згідно ст. 140 ЦПК 
України: 
1) зберігання; 
2) огляд за їх місцезнаходженням; 
3) дослідження в судовому засіданні. 
Тест 5.. Зупинення провадження у справі: 
1) не зупиняє перебіг процесуальних строків; 
2) зупиняє перебіг процесуальних строків; 
3) перериває процесуальні строки. 
Тест 6. Заперечення, які стосуються всіх заявлених вимог – це: 
1) повні заперечення; 
2) часткові заперечення; 
3) процесуальні заперечення. 
Тест 7. Судові рішення викладаються у: 
1) двох формах; 
2) трьох формах; 
3) чотирьох формах; 
Тест 8. Рішення суду складається з: 
1) двох частин; 
2) трьох частин; 
3) чотирьох частин. 
Тест 9. В нарадчій кімнаті постановляються: 
1) усі ухвали суду; 
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2) ухвали, які оформлюються окремим процесуальним документом; 
3) ухвали по вибору судді. 
Тест 10. Суд, виявивши під час розгляду справи порушення закону і 
встановивши причини та умови, що сприяли вчиненню порушення, може: 
1) поставити на вид; 
2) постановити окрему ухвалу; 
3) постановити рішення.
Тест 11. Рішення суду складається з: 
1) вступної і результативної частини; 
2) вступної і описової частини; 
3) вступної, описової, мотивувальної і резолютивної частини. 

Тема 3. Цивільна юрисдикція та підсудність цивільних справ

Поняття цивільної юрисдикції та підстава її відмежування від господарської та 
адміністративної юрисдикції. Підсудність цивільних справ та її види. Правила 
передачі справи з одного суду до іншого.

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

Нормативно-правові акти
1.Конституція України [ Текст ]: від 28 червня 1996 р. № 254 к / ВВР-96

(з останніми змінами )
2.Цивільно-процесуальний Кодекс України [ Текст ] : Закон України від

18 березня  2004  року,   N  1618-IV //  Відомості  Верховної  Ради  України.-
2004.- N 40-41, 42.- ст.492 (з останніми змінами).

3.Про судоустрій і статус суддів [ Текст ]:  Закон  України від  7 липня
2010 року,  N 2453-VI // Відомості Верховної Ради України.- 2010.- N 41-42.-
N 43.- N 44-45.- ст.529 (з останніми змінами ).

4.Закон України «Про міжнародне приватне право» № 2709-  IV від 23
червня 2005 р. 

http  ://  zakon  5.  gada  .  gov  .  ua  /  laws  /  show  /2709-15/  print.

Основна навчальна та наукова література:
Коментовані кодекси

1.Цивільний процесуальний кодекс України : Науково-практичний
коментар /  С.С. Бичкова,  Ю.В. Білоусов, В.І.Бірюков та ін.;  За заг. Ред. С.С.
Бичкової.- 2-ге вид., допов. І переробл. - К.: Атіка, 2010.- 896 с. 
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2. Цивільний проце Ураїни: Навч. Посіб. Дя студ.юрид. спец. 
Вищих навчальних закадів/ І.О. Ізарова, Р.Ю. Ханик-Посполітак.-Київ:ВД 
«Дакор», 2018. – 276 с.

Завдання для студентів:
Питання для самоконтролю:

1.Дайте визначення цивільної юрисдикції.

2.Назвіть підстави відчужування цивільної юрисдикції від господарської та 
адміністративної юрисдикції.

3.На які справи поширюється юрисдикція адміністративних судів?

4.На які справи не поширюється юрисдикція адміністративних судів?

5.Які справи розглядаються господарськими судами?

6.За якими принципами будується судоустрій в Україні?

7.Назвіть види територіальної юрисдикції.

8.Дайте визначення альтернативної підсудності.

9.Які позови можуть подаватися за виключною підсудністю?

10.В яких випадках встановлюється підсудність за визначенням суду?

11.Дайте визначення виключної підсудності.

12.Які підстави передачі справи з одного суду до іншого?

13.Дайте поняття підсудності цивільних справ.

14.Чим відрізняється поняття юрисдикції і підсудності?

15.Які види підсудності цивільних справ? 

Задача:

Під час розлучення з’ясувалос, що квртира, щодо якої буо заявлено позовну 
вимогу, не належить до спільного суміснго майна подружжя. Віповідно від-
повідач подав заяву про передачу справи до суду за його місцем проживання.
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Як визначити підсудність в цій справі Чи могли подружжя домовитиссь 
про розгляд справи в якомось конретном суді? Якщо це було так, то чи може 
потім один з них порушити цю домовеність та звернутися до суду за правиами 
підсудноті, визначеними законом?

Які підстави передачі справи до іншого суду та порядок? Чи може суд 
передати справу за вимогою сторін?

Тести:

Тест 1. Виправлення описок та арифметичних помилок у судовому рішенні
може проводитись: 
1) тільки за ініціативи суду; 
2) тільки за заявою осіб, які беруть участь у справі; 
3) як з ініціативи суду, так і за заявою осіб, які беруть участь у справі. 
Тест 2. Заява про роз’яснення рішення суду розглядається протягом: 
1) п’яти днів; 
2) десяти днів; 
3) одного місяця. 
Тест 3. Рішення суду набирає законної сили: 
1) негайно, після його проголошення; 
2) після закінчення строку подання заяви про апеляційне оскарження, якщо 
таку заяву не було подано; 
3) після розгляду апеляційної скарги. 
Тест 4. Висновок суду про задоволення позову або відмову у позові 
викладається у: 
1) описовій частині рішення; 
2) мотивувальній частині рішення; 
3) резолютивній частині рішення. 
Тест 5. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом: 
1) трьох днів з дня його проголошення; 
2) п’яти днів з дня його проголошення. 
3) десяти днів з дня його проголошення. 
Тест 6. Видача судового наказу проводиться: 
1) без судового засідання; 
2) без виклику стягувача і боржника; 
3) без судового засідання і виклику стягувача і боржника. 
Тест 7. Заява про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи може 
бути подана: 
1) прокурором; 
2) членами сім’ї особи; 
3) органом опіки і піклування. 
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Тест 8. Суд розглядає справу про встановлення факту: 
1) родинних відносин між фізичними особами; 
2) відновлення прав на втрачені цінні папери; 
3) про визнання спадщини від умерлого. 
Тест 9. Апеляційною інстанцією у цивільних справах є: 
1) судові палати у цивільних справах апеляційних загальних судів; 
2) місцеві суди; 
3) Верховний Суд України. 
Тест 10. Заява про оскарження ухвали суду першої інстанції може бути 
подана протягом: 
1) трьох днів з дня проголошення ухвали; 
2) п’яти днів з дня проголошення ухвали; 
3) десяти днів з дня проголошення ухвали. 
Тест 11. Підготовка розгляду справи апеляційним судом здійснюється 
протягом: 
1) трьох днів з дня отримання справи; 
2) п’яти днів з дня отримання справи; 
3) десяти днів з дня отримання справи. 

Тема 4.  Суд та його повноваження в цивільному процесі

ПЛАН 

Принцип одноособового та колегіального розгляду справ. Відводи та 
самовідводи суддів у цивільному процесі. Права та обов’язки головуючого в 
судовому засіданні. Судові рішення та акти реалізації судової влади. Судовий 
контроль за виконанням судових рішень.

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА
Нормативно-правові акти

1.Конституція України [ Текст ]: від 28 червня 1996 р. № 254 к / ВВР-96 (з
останніми змінами )

2.Цивільно-процесуальний Кодекс України [ Текст ] : Закон України від
18 березня 2004 року,  N 1618-IV // Відомості Верховної Ради України.- 2004.-
N 40-41, 42.- ст.492 (з останніми змінами).
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3.Про судоустрій і статус суддів [ Текст ]:  Закон  України від  7 липня
2010 року,  N 2453-VI // Відомості Верховної Ради України.- 2010.- N 41-42.- N
43.- N 44-45.- ст.529 (з останніми змінами ).

Основна навчальна та наукова література:

1.Цивільний  процесуальний  кодекс  України  :  Науково-практичний
коментар /  С.С. Бичкова,  Ю.В. Білоусов, В.І.Бірюков та ін.;  За заг. Ред. С.С.
Бичкової.- 2-ге вид., допов. І переробл. - К.: Атіка, 2010.- 896 с.

2.Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України: Академічний 
курс: Підруч.
для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл М.Й. Штефан. - К.: Концерн "Видавничий
Дім "Ін Юре", 2005. - 624 с. 

3.Цивільний проце Ураїни: Навч. Посіб. Дя студ.юрид. спец. Вищих 
навчальних
закадів/ І.О. Ізарова, Р.Ю. Ханик-Посполітак.-Київ:ВД «Дакор», 2018. – 276 с.

Завдання для студентів:
Питання для самоконтролю:

1.За яким принципом розподіляються справи між суддями?

2.Хто відноситься до суб'єктів цивільних процесуальних правовідносини?

3.Дайте характеристику принципу «одноособового" і «колегіального" роз-
гляду справ.

4.Які справи в суді першої інстанції розглядаються колегією у складі одного 
судді і двох присяжних?

5.Якими правами під час розгляду справи користуються присяжні?

6.У якому складі розглядаються справи в вищестоящих інстанціях?

7.Назвіть порядок вирішення питань при колегіальному розгляді справи.

8.Дайте визначення відводу судді.

9.Назвіть підстави для відводу/самовідводу судді.

10.Який порядок відводу/самовідводу судді?

11.Які наслідки відводу суду/судді?
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12.Які заходи процесуального примусу передбачені ЦПК?

13.Назвіть види судових рішень.

14.Дайте визначення «рішення суду».

15.З яких частин складається рішення суду?

16Дайте характеристику кожної частини рішення.

17.Дайте визначення судового наказу.

18.Які вимоги пред'являються до судового рішення?

Задача:

Ознайомнесь з рішенням ЄСПЛ у справі «Бурчим та інші проти Украни» та 
«Юрій Микоайович Іванов проти України». Яке знаачення має виконання судо-
вих рішень для заявника і що саме стає на заваді розбудови ефетивного ме-
ханізму виконання судових рішень в Україні?

Тести:

Тест 1. Розглянувши справу, апеляційний суд постановляє ухвалу у 
випадках: 
1) скасування судового рішення і ухвалення нового; 
2) скасування рішення з направленням справи на новий розгляд; 
3) зміни судового рішення. 
Тест 2. Рішення та ухвали апеляційного суду проголошується за 
правилами: 
1) ст. 215 ЦПК; 
2) ст. 218 ЦПК; 
3) ст. 221 ЦПК. 
Тест 3. Касаційною інстанцією у цивільних справах є суд, визначений: 
1) Цивільним процесуальним кодексом України; 
2) Законом України «Про судоустрій України»; 
3) Цивільним кодексом України. 
Тест 34. Рішення і ухвала суду касаційної інстанції набирають законної 
сили: 
1) через 5-ть днів з моменту проголошення; 
2) через 10-ть днів з моменту проголошення; 
3) днів з моменту проголошення. 
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Тест 5. Підстави перегляду справ у зв’язку з ново виявленими 
обставинами: 
1) визнання судового рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція 
якої визнана Україною, таким, що  порушує міжнародні зобов’язання України; 
2) встановлена Конституційним Судом України неконституційність закону; 
3) істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка 
звертається із заявою, на час розгляду справи. 
Тест 6. Суд допускає негайне виконання рішень у справах про: 
1) відшкодування шкоди; 
2) присудження працівникові виплати заробітної плати, але не більше ніж за 
один місяць; 
3) визнання рішення недійсним. 
Тест 7. Суд розглядає подання державного виконавця про розшук 
боржника протягом: 
1) 10-ти днів; 
2) 15-ти днів; 
3) 30-ти днів. 
Тест 8. Строк подання заяв про поворот виконання: 
1) один місяць; 
2) шести місяців; 
3) в межах позовної давності. 
Тест 9. Розгляд скарги проводиться протягом: 
1) 10-ти днів з дня подання; 
2) 15-ти днів з дня подання; 
3) Одного місяця з дня подання. 
Тест 10. Про виконання ухвали суду відповідний орган державної 
виконавчої служби повідомляє суд і заявника не пізніше ніж у: 
1) 10-ти денний строк з дня одержання ухвали суду;
2) 15-ти денний строк з дня одержання ухвали суду; 
3) Місячний строк з дня одержання ухвали суду. 
Тест 11. У справі про відновлення втраченого провадження заявник: 
1) звільняється від оплати судових витрат; 
2) не звільняється від оплати судових витрат; 
3) звільняється від оплати судових витрат в разі подання правдивої заяви. 

Тема 5. Учасники учасники судового процесу 

ПЛАН 
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Учасники судового процесу та їхні права й обов’язки. Сторони та треті особи в 
позовному провадженні. Співучасть та процесуальне правонаступництво 
представника в процесі та органи й особи,,яким законом надано право 
звертатися до суду в інтересах інших осіб або державних чи суспільних 
інтересах. Зловживання процесуальними правами та їх наслідки. Інші учасники 
цивільного процесу.

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА
Нормативно-правові акти

1.Конституція України [ Текст ]: від 28 червня 1996 р. № 254 к / ВВР-96
(з останніми змінами )

2.Цивільно-процесуальний Кодекс України [ Текст ] : Закон України від
18 березня 2004 року,  N 1618-IV // Відомості Верховної Ради України.- 2004.-
N 40-41, 42.- ст.492 (з останніми змінами).

Основна навчальна та наукова література:
3.Цивільний  процесуальний  кодекс  України  :  Науково-практичний

коментар /  С.С. Бичкова,  Ю.В. Білоусов, В.І.Бірюков та ін.;  За заг. Ред. С.С.
Бичкової.- 2-ге вид., допов. І переробл. - К.: Атіка, 2010.- 896 с. 

Завдання для студентів:
Питання для самоконтролю:

1.Як класифікуються суб'єкти цивільних процесуальних правовідносини?

2.Хто відноситься до учасників судового процесу?

3.Назвіть учасників процесу у справах позовного провадження.

4.Назвіть учасників процесу у справах наказного та окремого провадження.

5.Кого можна віднести до інших учасників процесу?

6.Які права учасників справи?

7.Що входить до обов'язків учасників справи?

8.Дайте визначення і характеристику сторін в позовному провадженні.

9.Назвіть процесуальні права та обов'язки сторін.

10.Підстава участі у справі кількох позивачів або кількох відповідачів. 
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11.Дайте визначення третіх осіб, назвіть їх види.

12.Охарактеризуйте кожний вид третіх осіб.

13.Що таке процесуальне правонаступництво?

14.Наслідки зловживання процесуальними правами.

15.Представництво в цивільному процесі.

16.Повноваження секретаря судового засідання.

17.Повноваження помічника судді.

18.Повноваження судового розпорядника.

19.Хто може бути свідком в судовому процесі?

20.Яка роль експерта в судовому процесі?

21.Дайте характеристику прав і обов'язків експерта.

Задача:

Васька звільнили з роботи за систематичні прогули, але він хочу оскаржи-
ти наказ про своє вільнення до суду.

Хто має бути відповідачем у цій справі і як визначити,, чи є він належ-
ним? Васько наполягає, щоб до учаті у справі долучии його безпосереднього
керівника, який видав наказ про його звільнення.

Тести:

Тест 1. Процесуальна правоздатність і дієздатність іноземця визначається: 
1) правом держави, громадянином якої він є; 
2)правом держави, суд якої розглядає справу; 
3) судом, який розглядає справу по суті. 
Тест 2. Виконання судових доручень іноземних судів: 
1) підлягають обов’язковому виконанню; 
2) не підлягають обов’язковому виконанню; 
3) підлягають обов’язковому виконанню за винятком випадків передбачених ст.
415 ЦПК. 
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Тест 3. Перевірка законності виконавчого провадження повинна бути 
проведена протягом: 
1) трьох робочих днів; 
2) п’яти робочих днів; 
3) десяти робочих днів. 
Тест 4. Майно передане торговим організаціям підлягає переоцінці, якщо 
воно було продано протягом: 
1) одного місяця; 
2) двох місяців; 
3) трьох місяців. 
Тест 5. У разі невиконання без поважних причин у встановлений 
державним виконавцем строк рішення, що зобов’язує боржника виконати 
повні дії, на боржника – фізичну особу накладається штраф у розмірі від: 
1) двох до десяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян; 
2) десяти до двадцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян; 
3) двадцяти до тридцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян. 
Тест 6. Суди України виконують передані їм в установленому порядку 
доручення іноземних судів про проведення окремих процесуальних дій за 
винятком, коли: 
1) необхідно провести допит сторін і свідків; 
2) провести експертизу; 
3) виконання доручення не належить до юрисдикції цього суду.
Тест 7. Суспільні відносини, які виникають при здійсненні правосуддя у
цивільних справах, це: 
1.метод цивільного процесуального права; 
2.поняття цивільного процесуального права; 
3.предмет цивільного процесуального права. 
Тест 8.  Суди  розглядають  справи,  визначені  у  частині  1  ст.  15  ЦПК,  в
порядку: 
 1. позовного провадження; 
 2.адміністративного провадження; 
 3.наказного і окремого провадження. 
Тест 9.  Обставинами  для  виникнення  цивільних  процесуальних
правовідносин є: 
1.процесуальні правовідносини; 
2.волевиявлення сторін; 
3.процесуальні юридичні факти. 
Тест 10. Згідно ч. 3 ст. 15 ЦПК цивільний процес об’єднує: 
1.один вид провадження; 
2.два види провадження; 
3.три види провадження. 
Тест 11. Наслідками задоволення заяви про відвід судді є: 
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1.призупинення професійної діяльності судді; 
2.передача справи для розгляду іншому судді; 
3.розгляд справи колегією суддів. 

Тема 6. Позивне провадження цивіьного судочинства 

ПЛАН 

Позовне провадження та його види. Право на пред’явлення позову. Судові 
витрати. Процесуальні строки розгляду справи. Мирова угода в цивільному 
процесі. Відкриття провадження у справі. Підготовче провадження у справі. .

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

Нормативно-правові акти
1Конституція України [ Текст ]: від 28 червня 1996 р. № 254 к / ВВР-96

(з останніми змінами )
2.Цивільно-процесуальний Кодекс України [ Текст ] : Закон України від

18 березня 2004 року,  N 1618-IV // Відомості Верховної Ради України.- 2004.-
N 40-41, 42.- ст.492 (з останніми змінами).

3. Постанова КМ України Про граничні роміри компенсіції витрат, пов’ 
язаних з розглядом цивльних та адміністративних справ, і порядок їх 
компенсації за рахунок держави № 590 від 27 квітня 2006 
р. //http://zaon4.rada.gov.ua/laws/shaw/590-2006-п.

Основна навчальна та наукова література:
1.Цивільний  процесуальний  кодекс  України  :  Науково-практичний

коментар /  С.С. Бичкова,  Ю.В. Білоусов, В.І.Бірюков та ін.;  За заг. Ред. С.С.
Бичкової.- 2-ге вид., допов. І переробл. - К.: Атіка, 2010.- 896 с. 

2. . Цивільний проце Ураїни: Навч. Посіб. Дя студ.юрид. спец. Вищих 
навчальних
закадів/ І.О. Ізарова, Р.Ю. Ханик-Посполітак.-Київ:ВД «Дакор», 2018. – 276 с.

Завдання для студентів:
Питання для самоконтролю:

1.Дайте характеристику позовного провадження.
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2.Які види позовного провадження передбачені ЦПК?

3.Які справи відносяться до малозначних?

4.Хто має право на пред'явлення позову?

5.Назвіть передумови права на пред'явлення позову.

6.Дайте визначення судових витрат і їх склад.

7.Дайте визначення судового збору.

8.Яким Законом України регулюється розмір судового збору і порядок його 
справляння?

9.З яких заяв судовий збір не справляється?

10.Хто відповідно до Закону звільнений від сплати судового збору?

11.Що належить до витрат, пов'язаних з розглядом справи?

12.Який порядок оплати судових витрат?

13.Який порядок розподілу судових витрат?

14.Дайте визначення процесуальних строків.

15.Які наслідки пропущення процесуальних строків?

16.Дайте визначення мирової угоди.

17.Який порядок укладення мирової угоди?

18.Яким чином вирішується справа при укладенні мирової угоди?

Тести:

Тест 1. Наслідками задоволення заяви про відвід судді є: 
1.призупинення професійної діяльності судді; 
2.передача справи для розгляду іншому судді; 
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3.розгляд справи колегією суддів. 
Тест 2. Цивільну процесуальну дієздатність мають: 
1.усі без винятку фізичні і юридичні особи; 
2.окремі категорії фізичних і юридичних осіб; 
3.фізичні особи, які досягли повноліття, а також юридичні особи. 
Тест 3. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета
спору, можуть вступити у справу: 
1.до ухвалення судом рішення; 
2.після ухвалення судом рішення; 
3.до початку розгляду справи. 
Тест 4. До законних представників неповнолітніх осіб відносяться: 
1.батьки, усиновлювачі; 
2.прокурор; 
3.державні органи. 
Тест 5. Судовий розпорядник: 
1.слідкує  за  додержанням  порядку  особами,  присутніми  у  залі  судового
засідання; 
2.здійснює судові викликни і повідомлення; 
3.оформлює матеріали справи. 
Тест 6. Експерт має право: 
1.відмовитись від проведення експертизи без будь-яких пояснень; 
2.заявляти клопотання про надання йому додаткових матеріалів і зразків; 
3.при необхідності проводити повторну експертизу. 
Тест 7. Перекладач допускається до участі в судовому засіданні: 
1.ухвалою суду; 
2.постановою суду; 
3.рішенням суду. 
Тест 8. Професійні судді: 
1.не підлягають допиту, як свідки; 
2.підлягають допитую, як свідки на рівні інших осіб; 
3.підлягають  допиту,  як  свідки  по  справах  відносно  своїх  дітей  в  судовому
засіданні, в якому вони не приймають участі, як судді.
Тест 9. Належними є докази, які: 
1.містять будь-які фактичні дані; 
2.містять інформацію щодо предмета доказування; 
3.містять загальновідомі факти. 
Тест 10. Документи, які містять вираження волі (договори, заповіти) – це: 
1.прості письмові докази; 
2.спеціальні письмові докази; 
3.розпорядчі письмові докази. 
Тест  11.  За  характером  зв’язку  доказів  з  фактами,  що  підлягають
встановленню, докази поділяються на: 
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1.прямі; 
2.первісні; 
3.непрямі. 

Тема 7. Розгяд справи по суті

ПЛАН 

Судове засідання. Основні етапи розгляду справи по суті. Ускладнення 
розгляду справи. Завершення провадження у справі. Зупинення і закриття 
провадження у справі. Залишення позову без розгляду. Судові рішення. 

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

Нормативно-правові акти
7.Конституція України [ Текст ]: від 28 червня 1996 р. № 254 к / ВВР-96

(з останніми змінами )
8.Цивільно-процесуальний Кодекс України [ Текст ] : Закон України від

18 березня 2004 року,  N 1618-IV // Відомості Верховної Ради України.- 2004.-
N 40-41, 42.- ст.492 (з останніми змінами).

9.Цивільний кодекс України [ Текст ]: Закон України від 16 січня 2003
року ,   N 435-IV  //   Відомості  Верховної  Ради України.-  2003.-  NN 40-44.-
ст.356 (з останніми змінами).

Основна навчальна та наукова література:
5.Цивільний  процесуальний  кодекс  України  :  Науково-практичний

коментар /  С.С. Бичкова,  Ю.В. Білоусов, В.І.Бірюков та ін.;  За заг. Ред. С.С.
Бичкової.- 2-ге вид., допов. І переробл. - К.: Атіка, 2010.- 896 с. 

6. . Цивільний проце Ураїни: Навч. Посіб. Дя студ.юрид. спец. Вищих 
навчальних

закадів/ І.О. Ізарова, Р.Ю. Ханик-Посполітак.-Київ:ВД «Дакор», 2018. – 276 с.
Що є джерелом цивіьного процесуального права

Завдання для студентів:
Питання для самоконтролю:

1. Які клопатання до суду може заявити учасник справи?
2. Дайте поняття розгляду справи по суті.
3. Назвіть основні етапи судового розгляд цивільної справи.
4. Який порядок досллідження доказів в суді.
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5. Дайте виначення судових дебатів.
6. Де ухвалюється рішення суду?
7. Який порядок проголошення рішення?
8. В які строки рішення судуу набирає законної сили?
9. В чому полягає принцип безпосередності судового розгляду?
10. Які ускаднення можуть виникати під час розгляду справи?
11. В яких випадках суд зобов’язаний зупинити провадження у справі?
12. Коли суд має право зупинити провадження у справі?
13. Назвіть строки розгляду справи по суті.
14. Які підстави закриття провадження  у справі?
15. Назвіть підстави залишення позову без розгяду.
16. В якому порядку дослуджуються докази у справі?
17. Чи завжди розгляд справи закінчується постановленням рішення?

Задача:
До суду надійшла позовна заява, в якій буа відсутня інформація про місце

державно реєстраціабо місця проживання відповідач.
Які дії повинен вчинити суддя? Як в такому разі може захистити свої 

права позивач?
Тести:

Тест  1.  Факти,  що  обґрунтовують  заявлені  вимоги  чи  заперечення  або
мають інше значення для вирішення справи, це: 
1.результати оцінки доказів; 
2.предмет доказування; 
3.докази. 
Тест 2. За характером змісту письмові докази поділяються на: 
1.інформативні; 
2.регулюючі; 
3.нотаріально посвідчені. 
Тест  3.  Відповідно  до  якої  статті  проводиться  процесуальний  порядок
допиту  малолітніх  та  неповнолітніх  свідків  в  присутності  педагога  або
батьків? 
1.ст. 180 ЦПК України; 
2.ст. 181 ЦПК України; 
3.ст. 182 ЦПК України. 
Тест 4. Види процесуальних строків: 
1.встановлені законом; 
2.встановлені судом; 
3.встановлені за домовленістю сторін. 
Тест 5. Особи, які беруть участь у справі звертаються до суду словами: 
1.«Ваша честь»; 
2.«Поважний суд»; 
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3.«Громадянин суддя». 
Тест 6. Заперечення проти позову бувають: 
1.матеріальні, процесуальні; 
2.матеріально правові; 
3.повні, часткові. 
Тест 7.  Частина  судового  засідання  в  якій  судом  встановлюються  всі
обставини  цивільної  справи,  досліджуються  докази,  якими  вони
підтверджуються – це: 
1.підготовча; 
2.розгляд справи по суті; 
3.судові дебати. 
Тест 8. Відкладення розгляду справи – це: 
1.перенесення розгляду справи по суті  з  призначенням точної  дати та  місця
нового судового засідання; 
2.тимчасове  припинення  її  розгляду  у  зв’язку  з  неможливістю  вчинення
необхідних процесуальних дій у даному судовому засіданні; 
3.тимчасове припинення судом вчинення процесуальних дій під час судового
розгляду із визначених у законі об’єктивних підстав. 
Тест 8.  Основний процесуальний документ  в  якому  відображаються  всі
процесуальні дії учасників судового засідання – це: 
1.журнал судового засідання; 
2.протокол; 
3.журнал-ордер. 
Тест 9. Судові рішення викладаються у: 
1.двох формах; 
2.трьох формах; 
3.чотирьох формах; 
Тест 10. Суди ухвалюють рішення іменем України: 
1.через 10 днів після закінчення судового розгляду; 
2.через 15 днів після закінчення судового розгляду; 
3.негайно після закінчення судового розгляду. 
Тест 11. Ухвали, постановлені в судовому засіданні оголошуються: 
1.негайно після їх постановлення; 
2.одночасно з рішенням суду; 
3.протягом 3-х днів з дня прийняття.

Тема 8. Апеляційне провадження цивільного судочинства.

ПЛАН 
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Право на апеляційне оскарження судових рішень. Суди апеляційної інстанції. 
Строк на апеляційне оскарження. Вимоги до апеляційної скарги. Відкриття 
апеляційного провадження. Процес розгляду справи в суді апеляційної 
інстанції. Повноваження суду апеляційної інстанції. Постанова суду 
апеляційної інстанції і порядок їх прийняття. 

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА
Нормативно-правові акти

1.Конституція України [ Текст ]: від 28 червня 1996 р. № 254 к / ВВР-96
(з останніми змінами )

2.Цивільно-процесуальний Кодекс України [ Текст ] : Закон України від
18 березня 2004 року,  N 1618-IV // Відомості Верховної Ради України.- 2004.-
N 40-41, 42.- ст.492 (з останніми змінами).

Основна навчальна та наукова література:
Коментовані кодекси

1.Цивільний  процесуальний  кодекс  України  :  Науково-практичний
коментар /  С.С. Бичкова,  Ю.В. Білоусов, В.І.Бірюков та ін.;  За заг. Ред. С.С.
Бичкової.- 2-ге вид., допов. І переробл. – К.: Атіка, 2010.- 896 с. 

2. Цивільний проце Ураїни: Навч. Посіб. Дя студ.юрид. спец. Вищих 
навчальних закадів/ І.О. Ізарова, Р.Ю. Ханик-Посполітак.-Київ:ВД «Дакор», 
2018. – 276 с.

Завдання для студентів:
Питання для самоконтролю:

1. Дайте визначення апеляційнго провадження.
2. Хто має право апеляційного оскарження.
3. Що є об’єктами апеяційного оскарження?
4. Назвіть строки апеляційного оскарження.
5. Який порядок обчисення строків на апеляційної скарги.
6. Назвіть основні підстави повернення апеляційної скарги.
7. Який порядок апеляційного оскарження?
8. В яких випадках суд відмовяє у відкритті апеляційного провадження?
9. Порядок подання відзивів на апеяційну скаргу учасниками справи?
10. Які дії проводить суддя-доповідач при підготовці розгляду справи.
11. Порядок розгяду справи судом апеяційної інстанції
12. На яких підставах закривається апеляційне провадження?
13. Які межі розгляду справи судом апеляційної інстанції?
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14. Вяких випадках моживе скасування судового рішення повністю аба 
частково та ухвалення нового рішення?
15. Який порядок прийняття постанов судом апеляційної інстанції?

Тести:
Тест 1. Заяву про ухвалу додаткового рішення може бути подано: 
1.до закінчення строку на виконання рішення; 
2.до початку виконання рішення; 
3.не пізніше одного місяця після повного виконання рішення. 
Тест 2.  Копії  судового  рішення  видаються  особам,  які  брали  участь  у
справі, на їх вимогу не пізніше: 
1.трьох днів з дня проголошення рішення; 
2.п’яти днів з дня проголошення рішення; 
3.десяти днів з дня проголошення рішення. 
Тест 3. У разі неявки у судове засідання відповідача, який належним чином
повідомлений і від якого не надійшло повідомлення про причини неявки,
суд може: 
1.відкласти слухання справи; 
2.ухвалити заочне рішення; 
3.закрити провадження у справі. 
Тест 4. За подання заяви про видачу судового наказу сплачується судовий
збір у розмірі: 
1. 50% ставки, яка визначається з оспорюваної суми, у разі звернення з позовом
до суду; 
2. 25% ставки, яка визначається з оспорюваної суми у разі звернення  з позовом
до суду; 
3. 10% ставки, яка визначається з оспорюваної суми у разі звернення з позовом
до суду. 
Тест 5. Вихід суду для ухвалення рішення проводиться після: 
1.розгляду справи по суті; 
2.судових дебатів; 
3.заслуховування сторін. 
Тест 6. Суд розглядає в порядку окремого провадження справи про: 
1.розірвання шлюбу; 
2.встановлення фактів, що мають юридичне значення; 
3.визнання спадщини від умерлого. 
Тест 7. Справи окремого провадження: 
1.не можуть бути передані на розгляд третейського суду; 
2.можуть бути передані на розгляд третейського суду;
3.можуть бути закриті у зв’язку з укладенням мирової угоди. 
Тест 8. В окремому провадженні подаються: 
1.заяви; 
2.позови і заяви; 
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3.позови. 
Тест 9. Суд розглядає справу про усиновлення дитини: 
1.у відкритому судовому засіданні; 
2.в закритому судовому засіданні; 
3.у відкритому або закритому судовому засіданні з бажанням заявника. 
Тест 10. Право апеляційного оскарження мають: 
1.усі без винятку особи; 
2.сторони і інші особи, які беруть участь у справі; 
3.перекладач, експерт. 

Тема 9. Касаційне провадження цивільного судочинства

Суд касаційної інстанції. Право на касаційне оскарження судових рішень. 
Строк на касаційне оскарження. Форма і зміст касаційної оскарги. Порядок 
розгляду справи в суді касаційної інстанції. Повноваження суду касаційної 
інстанції. Постанови суду касаційної інстанції.

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

Нормативно-правові акти
5.Конституція України [ Текст ]: від 28 червня 1996 р. № 254 к / ВВР-96

(з останніми змінами )
6.Цивільно-процесуальний Кодекс України [ Текст ] : Закон України від

18 березня 2004 року,  N 1618-IV // Відомості Верховної Ради України.- 2004.-
N 40-41, 42.- ст.492 (з останніми змінами).

Основна навчальна та наукова література:

5.Цивільний  процесуальний  кодекс  України  :  Науково-практичний
коментар /  С.С. Бичкова,  Ю.В. Білоусов, В.І.Бірюков та ін.;  За заг. Ред. С.С.
Бичкової.- 2-ге вид., допов. І переробл. – К.: Атіка, 2010.- 896 с. 

6. . Цивільний проце Ураїни: Навч. Посіб. Дя студ.юрид. спец. Вищих 
навчальних

закадів/ І.О. Ізарова, Р.Ю. Ханик-Посполітак.-Київ:ВД «Дакор», 2018. – 276 с.
Завдання для студентів:

Питання для самоконтролю:
1. Який суд згідно діючого законодавства є судом касаційної інстанції?
2. Хто має право касаційного оскарження?
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3. Назвіть об’єкти касаційного оскарженя.
4. Які підстави касаційнго оскарження?
5. Строки касаційного оскарження?
6. Зміст касаційної скарги.
7. В яких випадках касаційна скарга залишається без руху?
8. Повернення касаційної скарги.
9. В яких випадках суд відмовяє у відкритті касаційного оскарження?
10. Строки розгляду касаційної скарги.
11. Повноваження суду касаційної інстанції.
12. Зміст постанови суду касаційної інстанції

Тести:
Тест 1. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом: 
1.15 днів; 
2.20 днів; 
3.30 днів. 
Тест 2. Підстави для скасування рішення суду першої інстанції і ухвалення
нового рішення: 
1.справу розглянуто неповноважним суддею або складом суду; 
2.неповне з’ясування судом обставин, що мають значення для справи; 
3.суд вирішив питання про права та обов’язки осіб, які не брали участь у справі.
Тест 3. Ухвала апеляційного суду складається з: 
1.двох частин; 
2.трьох частин; 
3.чотирьох частин. 
Тест 4. Після закінчення апеляційного провадження справа повертається
до суду першої інстанції у: 
1.триденний строк; 
2.п’ятиденний строк; 
3.семиденний строк. 
Тест 5. Касаційна скарга може бути подана протягом: 
1.п’ятнадцяти днів з дня набрання законної сили рішенням апеляційного суду; 
2.одного місяця з дня набрання законної сили рішенням апеляційного суду; 
3.двох місяців з дня набрання законної сили рішенням апеляційного суду. 
Тест 6.  Попередній  розгляд  справи  у  касаційній  інстанції  має  бути
проведений протягом: 
1.3-х днів після складання доповіді суддею-доповідачем; 
2.5-ти днів після складання доповіді суддею-доповідачем; 
3.10-ти днів після складання доповіді суддею-доповідачем. 
Тест 7. Після закінчення касаційного провадження справа повертається до
суду, який її розглянув протягом: 
1.3- днів; 
2.5-ти днів; 
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3.7-ми днів. 
Тест 8. Підстави оскарження у зв’язку з винятковими обставинами: 
1.неоднакового застосування судом касаційної інстанції одного і  того самого
положення закону; 
2.скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення рішення, що
підлягає перегляду; 
3.істотні  для  справи  обставини,  що  не  були  і  могли  бути  відомі  особі,  яка
звертається із заявою, на час розгляду справи. 
Тест 9. Ухвала суду про задоволення заяви про перегляд судового наказу,
заочного рішення або ухвали у зв’язку з ново виявленими обставинами: 
1.підлягає оскарженню; 
2.не підлягає оскарженню; 
3.підлягає оскарженню тільки в окремих випадках. 
Тест 10. Звернення судових рішень до виконання, це: 
1.виконавче провадження; 
2.касаційне провадження; 
3.апеляційне провадження. 
Тест 11. Посадові особи, що мають право на розгляд питання про відвід
державного виконавця зобов’язані розглянути заяву про відвід у термін до:
1.трьох діб; 
2.п’яти діб; 
3.семи діб. 
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8. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Тест 1. Цивільне процесуальне право має генетичний зв'язок з: 
1) Конституційним правом; 
2) Кримінальним правом; 
3) Сімейним правом. 
Тест 2. Місцевий суд розглядає справи: 
1) віднесені процесуальним законом до його підсудності; 
2) в апеляційному порядку відповідно до процесуального закону; 
3) в касаційному порядку у випадках встановлених законом. 
Тест 3. За формою нормативного закріплення принципи поділяються на: 
1) галузеві; 
2) закріплені в Конституції України; 
3) закріплені в законодавстві про судочинство. 
Тест 4. Цивільне судочинство: 
1) здійснюється державною мовою; 
2) здійснюється російською мовою; 
3) здійснюється мовою на якій наполягають сторони. 
Тест 5. Судді у своїй діяльності щодо здійснення правосуддя повинні 
дотримуватися Конституції України та Законів України, забезпечувати 
повний, всебічний та об’єктивний розгляд цивільних справ, і це є: 
1) вимогою; 
2) обов’язком; 
3) правом. 
Тест 6. Заява про відвід вирішується в: 
1) залі судового засідання; 
2) нарадчій кімнаті; 
3) вищестоящий інстанції. 
Тест 7. Залежно від того, на чиєму боці виникає співучасть, вона 
поділяється на: 
1) активну, пасивну, змішану; 
2) обов’язкову, факультативну, змішану; 
3) примусову, необхідну, змішану. 
Тест 8. Секретар судового засідання має право: 
1) користуватися письмовими записами; 
2) давати пояснення; 
3) уточнювати суть процесуальної дії з метою її правильного відображення в 
журналі судового засідання. 
Тест 9. Експерт не має права: 
1) відмовитись від експертизи; 
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2) уточнювати зміст і обсяг доручення; 
3) передоручати проведення експертизи іншій особі. 
Тест 10. Допомога спеціаліста: 
1) може стосуватися правових питань; 
2) не може стосуватися правових питань; 
3) може стосуватися як правових так і спеціальних знань. 
Тест 11. За способом утворення докази поділяються на: 
1) речові; 
2) прямі; 
3) первісні. 
Тест 12. Обставини, визнані сторонами та іншими особами, які беруть 
участь у справі: 
1) підлягають доказуванню; 
2) не підлягають доказуванню; 
3) підлягають доказуванню в особливій формі. 
Тест 13. Процесуальна діяльність передбачає поділ процесу доказування 
на: 
1) 4 етапи; 
2) 2 етапи; 
3) 3 етапи. 
Тест 14. Оцінка доказів яка здійснюється сторонами та учасниками 
цивільного процесу, крім суду у формі пояснень, клопотань, заперечень, 
тощо – це: 
1) попередня оцінка; 
2) остаточна оцінка; 
3) рекомендаційна оцінка. 
Тест 15. Дії, що проводяться з речовими доказами згідно ст. 140 ЦПК 
України: 
1) зберігання; 
2) огляд за їх місцезнаходженням; 
3) дослідження в судовому засіданні. 
Тест 16. Зупинення провадження у справі: 
1) не зупиняє перебіг процесуальних строків; 
2) зупиняє перебіг процесуальних строків; 
3) перериває процесуальні строки. 
Тест 17. Заперечення, які стосуються всіх заявлених вимог – це: 
1) повні заперечення; 
2) часткові заперечення; 
3) процесуальні заперечення. 
Тест 18. Судові рішення викладаються у: 
1) двох формах; 
2) трьох формах; 
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3) чотирьох формах; 
Тест 19. Рішення суду складається з: 
1) двох частин; 
2) трьох частин; 
3) чотирьох частин. 
Тест 20. В нарадчій кімнаті постановляються: 
1) усі ухвали суду; 
2) ухвали, які оформлюються окремим процесуальним документом; 
3) ухвали по вибору судді. 
Тест 21. Суд, виявивши під час розгляду справи порушення закону і 
встановивши причини та умови, що сприяли вчиненню порушення, може: 
1) поставити на вид; 
2) постановити окрему ухвалу; 
3) постановити рішення.
Тест 22. Рішення суду складається з: 
1) вступної і результативної частини; 
2) вступної і описової частини; 
3) вступної, описової, мотивувальної і резолютивної частини. 
Тест 23. Виправлення описок та арифметичних помилок у судовому 
рішенні може проводитись: 
1) тільки за ініціативи суду; 
2) тільки за заявою осіб, які беруть участь у справі; 
3) як з ініціативи суду, так і за заявою осіб, які беруть участь у справі. 
Тест 24. Заява про роз’яснення рішення суду розглядається протягом: 
1) п’яти днів; 
2) десяти днів; 
3) одного місяця. 
Тест 25. Рішення суду набирає законної сили: 
1) негайно, після його проголошення; 
2) після закінчення строку подання заяви про апеляційне оскарження, якщо 
таку заяву не було подано; 
3) після розгляду апеляційної скарги. 
Тест 26. Висновок суду про задоволення позову або відмову у позові 
викладається у: 
1) описовій частині рішення; 
2) мотивувальній частині рішення; 
3) резолютивній частині рішення. 
Тест 27. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом: 
1) трьох днів з дня його проголошення; 
2) п’яти днів з дня його проголошення. 
3) десяти днів з дня його проголошення. 
Тест 28. Видача судового наказу проводиться: 
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1) без судового засідання; 
2) без виклику стягувача і боржника; 
3) без судового засідання і виклику стягувача і боржника. 
Тест 29. Заява про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи може 
бути подана: 
1) прокурором; 
2) членами сім’ї особи; 
3) органом опіки і піклування. 
Тест 30. Суд розглядає справу про встановлення факту: 
1) родинних відносин між фізичними особами; 
2) відновлення прав на втрачені цінні папери; 
3) про визнання спадщини від умерлого. 
Тест 31. Апеляційною інстанцією у цивільних справах є: 
1) судові палати у цивільних справах апеляційних загальних судів; 
2) місцеві суди; 
3) Верховний Суд України. 
Тест 32. Заява про оскарження ухвали суду першої інстанції може бути 
подана протягом: 
1) трьох днів з дня проголошення ухвали; 
2) п’яти днів з дня проголошення ухвали; 
3) десяти днів з дня проголошення ухвали. 
Тест 33. Підготовка розгляду справи апеляційним судом здійснюється 
протягом: 
1) трьох днів з дня отримання справи; 
2) п’яти днів з дня отримання справи; 
3) десяти днів з дня отримання справи. 
Тест 34. Розглянувши справу, апеляційний суд постановляє ухвалу у 
випадках: 
1) скасування судового рішення і ухвалення нового; 
2) скасування рішення з направленням справи на новий розгляд; 
3) зміни судового рішення. 
Тест 35. Рішення та ухвали апеляційного суду проголошується за 
правилами: 
1) ст. 215 ЦПК; 
2) ст. 218 ЦПК; 
3) ст. 221 ЦПК. 
Тест 36. Касаційною інстанцією у цивільних справах є суд, визначений: 
1) Цивільним процесуальним кодексом України; 
2) Законом України «Про судоустрій України»; 
3) Цивільним кодексом України. 
Тест 37. Рішення і ухвала суду касаційної інстанції набирають законної 
сили: 
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1) через 5-ть днів з моменту проголошення; 
2) через 10-ть днів з моменту проголошення; 
3) днів з моменту проголошення. 
Тест 38. Підстави перегляду справ у зв’язку з ново виявленими 
обставинами: 
1) визнання судового рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція 
якої визнана Україною, таким, що  порушує міжнародні зобов’язання України; 
2) встановлена Конституційним Судом України неконституційність закону; 
3) істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка 
звертається із заявою, на час розгляду справи. 
Тест 39. Суд допускає негайне виконання рішень у справах про: 
1) відшкодування шкоди; 
2) присудження працівникові виплати заробітної плати, але не більше ніж за 
один місяць; 
3) визнання рішення недійсним. 
Тест 40. Суд розглядає подання державного виконавця про розшук 
боржника протягом: 
1) 10-ти днів; 
2) 15-ти днів; 
3) 30-ти днів. 
Тест 41. Строк подання заяв про поворот виконання: 
1) один місяць; 
2) шести місяців; 
3) в межах позовної давності. 
Тест 42. Розгляд скарги проводиться протягом: 
1) 10-ти днів з дня подання; 
2) 15-ти днів з дня подання; 
3) Одного місяця з дня подання. 
Тест 43. Про виконання ухвали суду відповідний орган державної 
виконавчої служби повідомляє суд і заявника не пізніше ніж у: 
1) 10-ти денний строк з дня одержання ухвали суду;
2) 15-ти денний строк з дня одержання ухвали суду; 
3) Місячний строк з дня одержання ухвали суду. 
Тест 44. У справі про відновлення втраченого провадження заявник: 
1) звільняється від оплати судових витрат; 
2) не звільняється від оплати судових витрат; 
3) звільняється від оплати судових витрат в разі подання правдивої заяви. 
Тест 45. Процесуальна правоздатність і дієздатність іноземця 
визначається: 
1) правом держави, громадянином якої він є; 
2)правом держави, суд якої розглядає справу; 
3) судом, який розглядає справу по суті. 
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Тест 46. Виконання судових доручень іноземних судів: 
1) підлягають обов’язковому виконанню; 
2) не підлягають обов’язковому виконанню; 
3) підлягають обов’язковому виконанню за винятком випадків передбачених ст.
415 ЦПК. 
Тест 47. Перевірка законності виконавчого провадження повинна бути 
проведена протягом: 
1) трьох робочих днів; 
2) п’яти робочих днів; 
3) десяти робочих днів. 
Тест 48. Майно передане торговим організаціям підлягає переоцінці, якщо 
воно було продано протягом: 
1) одного місяця; 
2) двох місяців; 
3) трьох місяців. 
Тест 49. У разі невиконання без поважних причин у встановлений 
державним виконавцем строк рішення, що зобов’язує боржника виконати 
повні дії, на боржника – фізичну особу накладається штраф у розмірі від: 
1) двох до десяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян; 
2) десяти до двадцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян; 
3) двадцяти до тридцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян. 
Тест 50. Суди України виконують передані їм в установленому порядку 
доручення іноземних судів про проведення окремих процесуальних дій за 
винятком, коли: 
1) необхідно провести допит сторін і свідків; 
2) провести експертизу; 
3) виконання доручення не належить до юрисдикції цього суду.
Тест 51. Суспільні відносини, які виникають при здійсненні правосуддя у
цивільних справах, це: 
1.метод цивільного процесуального права; 
2.поняття цивільного процесуального права; 
3.предмет цивільного процесуального права. 
Тест 52.  Суди розглядають справи,  визначені  у частині  1 ст.  15 ЦПК, в
порядку: 
 1. позовного провадження; 
 2.адміністративного провадження; 
 3.наказного і окремого провадження. 
Тест 53.  Обставинами  для  виникнення  цивільних  процесуальних
правовідносин є: 
1.процесуальні правовідносини; 
2.волевиявлення сторін; 
3.процесуальні юридичні факти. 
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Тест 54. Згідно ч. 3 ст. 15 ЦПК цивільний процес об’єднує: 
1.один вид провадження; 
2.два види провадження; 
3.три види провадження. 
Тест 55. Наслідками задоволення заяви про відвід судді є: 
1.призупинення професійної діяльності судді; 
2.передача справи для розгляду іншому судді; 
3.розгляд справи колегією суддів. 
Тест 56. Цивільну процесуальну дієздатність мають: 
1.усі без винятку фізичні і юридичні особи; 
2.окремі категорії фізичних і юридичних осіб; 
3.фізичні особи, які досягли повноліття, а також юридичні особи. 
Тест 57. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета
спору, можуть вступити у справу: 
1.до ухвалення судом рішення; 
2.після ухвалення судом рішення; 
3.до початку розгляду справи. 
Тест 58. До законних представників неповнолітніх осіб відносяться: 
1.батьки, усиновлювачі; 
2.прокурор; 
3.державні органи. 
Тест 59. Судовий розпорядник: 
1.слідкує  за  додержанням  порядку  особами,  присутніми  у  залі  судового
засідання; 
2.здійснює судові викликни і повідомлення; 
3.оформлює матеріали справи. 
Тест 60. Експерт має право: 
1.відмовитись від проведення експертизи без будь-яких пояснень; 
2.заявляти клопотання про надання йому додаткових матеріалів і зразків; 
3.при необхідності проводити повторну експертизу. 
Тест 61. Перекладач допускається до участі в судовому засіданні: 
1.ухвалою суду; 
2.постановою суду; 
3.рішенням суду. 
Тест 62. Професійні судді: 
1.не підлягають допиту, як свідки; 
2.підлягають допитую, як свідки на рівні інших осіб; 
3.підлягають  допиту,  як  свідки  по  справах  відносно  своїх  дітей  в  судовому
засіданні, в якому вони не приймають участі, як судді.
Тест 63. Належними є докази, які: 
1.містять будь-які фактичні дані; 
2.містять інформацію щодо предмета доказування; 
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3.містять загальновідомі факти. 
Тест 64. Документи, які містять вираження волі (договори, заповіти) – це: 
1.прості письмові докази; 
2.спеціальні письмові докази; 
3.розпорядчі письмові докази. 
Тест  65.  За  характером  зв’язку  доказів  з  фактами,  що  підлягають
встановленню, докази поділяються на: 
1.прямі; 
2.первісні; 
3.непрямі. 
Тест  66.  Факти,  що обґрунтовують заявлені  вимоги чи заперечення або
мають інше значення для вирішення справи, це: 
1.результати оцінки доказів; 
2.предмет доказування; 
3.докази. 
Тест 67. За характером змісту письмові докази поділяються на: 
1.інформативні; 
2.регулюючі; 
3.нотаріально посвідчені. 
Тест  68.  Відповідно  до  якої  статті  проводиться  процесуальний  порядок
допиту  малолітніх  та  неповнолітніх  свідків  в  присутності  педагога  або
батьків? 
1.ст. 180 ЦПК України; 
2.ст. 181 ЦПК України; 
3.ст. 182 ЦПК України. 
Тест 69. Види процесуальних строків: 
1.встановлені законом; 
2.встановлені судом; 
3.встановлені за домовленістю сторін. 
Тест 70. Особи, які беруть участь у справі звертаються до суду словами: 
1.«Ваша честь»; 
2.«Поважний суд»; 
3.«Громадянин суддя». 
Тест 71. Заперечення проти позову бувають: 
1.матеріальні, процесуальні; 
2.матеріально правові; 
3.повні, часткові. 
Тест 72.  Частина  судового  засідання  в  якій  судом  встановлюються  всі
обставини  цивільної  справи,  досліджуються  докази,  якими  вони
підтверджуються – це: 
1.підготовча; 
2.розгляд справи по суті; 
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3.судові дебати. 
Тест 73. Відкладення розгляду справи – це: 
1.перенесення розгляду справи по суті  з  призначенням точної  дати та  місця
нового судового засідання; 
2.тимчасове  припинення  її  розгляду  у  зв’язку  з  неможливістю  вчинення
необхідних процесуальних дій у даному судовому засіданні; 
3.тимчасове припинення судом вчинення процесуальних дій під час судового
розгляду із визначених у законі об’єктивних підстав. 
Тест 74. Основний процесуальний документ в якому відображаються всі
процесуальні дії учасників судового засідання – це: 
1.журнал судового засідання; 
2.протокол; 
3.журнал-ордер. 
Тест 75. Судові рішення викладаються у: 
1.двох формах; 
2.трьох формах; 
3.чотирьох формах; 
Тест 76. Суди ухвалюють рішення іменем України: 
1.через 10 днів після закінчення судового розгляду; 
2.через 15 днів після закінчення судового розгляду; 
3.негайно після закінчення судового розгляду. 
Тест 77. Ухвали, постановлені в судовому засіданні оголошуються: 
1.негайно після їх постановлення; 
2.одночасно з рішенням суду; 
3.протягом 3-х днів з дня прийняття.
Тест 78. Рішення суду повинно бути: 
1.обов’язковим; 
2.законним і обґрунтованим; 
3.чітким і конкретним. 
Тест 79. Після проголошення рішення суд, який його ухвалив: 
1.може сам скасувати його; 
2.не може сам скасувати або змінити це рішення; 
3.може частково змінити рішення. 
Тест 80. Заяву про ухвалу додаткового рішення може бути подано: 
1.до закінчення строку на виконання рішення; 
2.до початку виконання рішення; 
3.не пізніше одного місяця після повного виконання рішення. 
Тест 81.  Копії  судового  рішення  видаються  особам,  які  брали  участь  у
справі, на їх вимогу не пізніше: 
1.трьох днів з дня проголошення рішення; 
2.п’яти днів з дня проголошення рішення; 
3.десяти днів з дня проголошення рішення. 
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Тест 82.  У  разі  неявки  у  судове  засідання  відповідача,  який  належним
чином повідомлений і від якого не надійшло повідомлення про причини
неявки, суд може: 
1.відкласти слухання справи; 
2.ухвалити заочне рішення; 
3.закрити провадження у справі. 
Тест 83. За подання заяви про видачу судового наказу сплачується судовий
збір у розмірі: 
1. 50% ставки, яка визначається з оспорюваної суми, у разі звернення з позовом
до суду; 
2. 25% ставки, яка визначається з оспорюваної суми у разі звернення  з позовом
до суду; 
3. 10% ставки, яка визначається з оспорюваної суми у разі звернення з позовом
до суду. 
Тест 84. Вихід суду для ухвалення рішення проводиться після: 
1.розгляду справи по суті; 
2.судових дебатів; 
3.заслуховування сторін. 
Тест 85. Суд розглядає в порядку окремого провадження справи про: 
1.розірвання шлюбу; 
2.встановлення фактів, що мають юридичне значення; 
3.визнання спадщини від умерлого. 
Тест 86. Справи окремого провадження: 
1.не можуть бути передані на розгляд третейського суду; 
2.можуть бути передані на розгляд третейського суду;
3.можуть бути закриті у зв’язку з укладенням мирової угоди. 
Тест 87. В окремому провадженні подаються: 
1.заяви; 
2.позови і заяви; 
3.позови. 
Тест 88. Суд розглядає справу про усиновлення дитини: 
1.у відкритому судовому засіданні; 
2.в закритому судовому засіданні; 
3.у відкритому або закритому судовому засіданні з бажанням заявника. 
Тест 89. Право апеляційного оскарження мають: 
1.усі без винятку особи; 
2.сторони і інші особи, які беруть участь у справі; 
3.перекладач, експерт. 
Тест 90. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом: 
1.15 днів; 
2.20 днів; 
3.30 днів. 
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Тест  91.  Підстави  для  скасування  рішення  суду  першої  інстанції  і
ухвалення нового рішення: 
1.справу розглянуто неповноважним суддею або складом суду; 
2.неповне з’ясування судом обставин, що мають значення для справи; 
3.суд вирішив питання про права та обов’язки осіб, які не брали участь у справі.
Тест 92. Ухвала апеляційного суду складається з: 
1.двох частин; 
2.трьох частин; 
3.чотирьох частин. 
Тест 93. Після закінчення апеляційного провадження справа повертається
до суду першої інстанції у: 
1.триденний строк; 
2.п’ятиденний строк; 
3.семиденний строк. 
Тест 94. Касаційна скарга може бути подана протягом: 
1.п’ятнадцяти днів з дня набрання законної сили рішенням апеляційного суду; 
2.одного місяця з дня набрання законної сили рішенням апеляційного суду; 
3.двох місяців з дня набрання законної сили рішенням апеляційного суду. 
Тест 95.  Попередній  розгляд  справи  у  касаційній  інстанції  має  бути
проведений протягом: 
1.3-х днів після складання доповіді суддею-доповідачем; 
2.5-ти днів після складання доповіді суддею-доповідачем; 
3.10-ти днів після складання доповіді суддею-доповідачем. 
Тест 96. Після закінчення касаційного провадження справа повертається
до суду, який її розглянув протягом: 
1.3- днів; 
2.5-ти днів; 
3.7-ми днів. 
Тест 97. Підстави оскарження у зв’язку з винятковими обставинами: 
1.неоднакового застосування судом касаційної інстанції одного і  того самого
положення закону; 
2.скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення рішення, що
підлягає перегляду; 
3.істотні  для  справи  обставини,  що  не  були  і  могли  бути  відомі  особі,  яка
звертається із заявою, на час розгляду справи. 
Тест 98. Ухвала суду про задоволення заяви про перегляд судового наказу,
заочного рішення або ухвали у зв’язку з ново виявленими обставинами: 
1.підлягає оскарженню; 
2.не підлягає оскарженню; 
3.підлягає оскарженню тільки в окремих випадках. 
Тест 99. Звернення судових рішень до виконання, це: 
1.виконавче провадження; 
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2.касаційне провадження; 
3.апеляційне провадження. 
Тест 100. Посадові особи, що мають право на розгляд питання про відвід
державного виконавця зобов’язані розглянути заяву про відвід у термін до:
1.трьох діб; 
2.п’яти діб; 
3.семи діб. 
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9. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ,
ВКЛЮЧАЮЧИ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Відповідно  до  «Положення  про  організацію  освітнього  процесу  в
Бердянському  університеті  менеджменту  і  бізнесу»,  «Положення  про
моніторинг  і  контроль  якості  освіти  в  БУМіБ»,  «Положення  про  систему
забезпечення якості вищої освіти (систему внутрішнього забезпечення якості)
ТОВ  «Бердянський  університет  менеджменту  і  бізнесу»  контроль  за  якістю
навчального  процесу,  у  тому  числі  за  якістю  викладання  дисципліни  “
Цивільний процес”здійснюється на кількох рівнях: через поточний, модульний
і підсумковий контроль.

Поточний,  модульний  контроль —  оцінювання  рівня  знань,  умінь  та
навичок  студентів,  що  здійснюється  в  ході  навчального  процесу  шляхом
проведення усного чи письмового опитування, контрольних робіт, тестування,
колоквіумів тощо. 

Під  час  викладання  дисципліни “  Цивільний процес”використовуються
такі методи поточного, модульного контролю:
1) метод усного контролю: основне запитання, додаткові, допоміжні; запитання
у вигляді проблеми; індивідуальне, фронтальне опитування і комбіноване;
2) метод письмового контролю;
3) метод тестового контролю.

Систематичність  та  активність  роботи протягом семестру оцінюється з
використанням шести показників контролю:

К1 – робота в аудиторії (усні відповіді, на менше 3);
К2 – письмовий поточний контроль;
К3 – опрацювання обов’язкових практичних завдань;
К4 – опрацювання завдань до самостійної роботи;
К5 – опрацювання індивідуальних завдань;
К6 – бали бонуси за участь у конференціях, олімпіадах, конкурсах.
Підсумковий контроль - проводиться у вигляді перевірки та оцінювання

знань  студентів  (щосеместрово)  за  кредитно-модульною  системою,  захисту
курсових робіт, заліків і екзаменів. 

Підсумковим контролем дисципліни “ Цивільний процес” є екзамен, який
проводиться в усній формі. 
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ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ - ЕКЗАМЕН

Вид контролю

Модуль 1 Модуль 2

Максима
льна сума
балів за 
поточний
контроль 
= 
середній 
бал

Максим
альна 
сума 
балів за 
поточни
й 
контрол
ь = 
середні
й бал

1) Робота в аудиторії  (усні відповіді, 
виступи на менше 3 за семестр)

5 5

2) Обов’язковий письмовий поточний 
контроль (модульні контрольні роботи
після кожного модуля; комплексна 
контрольна робота в кінці курсу, 
перед екзаменом), а також додаткові 
види :експрес-контроль,  диктант, 
письмова відповідь на завдання на 
будь –якому занятті за планом 
викладача

5 5

3)Опрацювання обов’язкових 
практичних завдань ( розв’язання 
юридичних  задач, проблемних 
ситуацій, складання процесуальних 
документів, письмове юридичне 
консультування)

5 5

4)Опрацювання завдань до 
самостійної роботи (конспект, 
складання тестів, міні лексиконів, 
списку літератури по заданій темі, 
розв’язування задач)

5 5

5)Опрацювання індивідуальних 
завдань (написання та презентація 
рефератів; самостійна розробка 
позовних заяв, скарг. Листів – 
звернень,  кросвордів, тестових 
завдань, задач, проблемних ситуацій; 
порівняльний аналіз визначень 

5 5
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6)бали бонуси за участь у 
конференціях, олімпіадах, конкурсах, 
та інші заохочення викладачів. 

5 5

Всього балів за модуль 30 30

Всього балів за поточний 
контроль

60

Підсумковий контроль

 Екзамен :
4 теоретичних питання

Максимальна
сума балів 

40 
Мінімальна

сума балів 20

Максимальна кількість балів за підсумковий контроль 40

РАЗОМ БАЛІВ ЗА ДИСЦИПЛІНУ 100
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Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі
види навчальної

діяльності

Оцінка
ECTS

Оцінка за національною
шкалою

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), 
практики

для заліку

90–100 А відмінно

зараховано
82–89 В

добре
75–81 С
64–74 D

задовільно
60–63 Е

35–59 FX
незадовільно з

можливістю повторного
складання

не зараховано з
можливістю

повторного складання

0–34 F
незадовільно з

обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

не зараховано з
обов’язковим

повторним вивченням
дисципліни

Методичне забезпечення

1. Навчально-методичний комплекс з дисципліни “ Цивільний процес”

2. Пакет завдань для модульних контрольних робіт з дисципліни “ Цивільний

процес”.

3. Пакет завдань для комплексних контрольних робіт з дисципліни “ Цивільний

процес”.

4. Конспекти лекцій з дисципліни “ Цивільний процес”.

5. Пакет завдань для контрольної роботи для заочного відділення з дисципліни

“ Цивільний процес”.

6. Екзаменаційні білети (усний)
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                ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
З ДИСЦИПЛІНИ “ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС”

1. Поняття, предмет і методи цивільного процесуального права. 
2. Джерела цивільного процесуального права. 
3. Види цивільного судочинства і стадії цивільного процесу. 
4. Система цивільного процесуального права. 
5. Взаємозв’язок  цивільного  процесуального  права  з  іншими галузями

права. 
6. Поняття і значення принципів цивільного процесуального права. 
7. Система принципів цивільного процесуального права. 
8. Загально-правові принципи. 
9. Міжгалузеві принципи. 
10. Галузеві принципи. 
11. Взаємозв’язок принципів цивільного процесуального права. 
12. Поняття цивільно-процесуальних правовідносин.
13. Компетенція судів щодо розгляду цивільних справ. 
14. Суб’єкти та об’єкти цивільно-процесуальних правовідносин.
15. Склад суду. Підстави для відводу судді. 
16. Особи, які беруть участь у справі, їх права та обов’язки. 
17. Сторони цивільного процесу.
18. Цивільна  процесуальна  правоздатність  і  цивільна  процесуальна

дієздатність. 
19. Процесуальна співучасть.
20. Порядок заміни неналежного відповідача, залучення співдоповідачів. 
21. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмету спору. 
22. Треті  особи,  які  не  заявляють  самостійних  вимог  щодо  предмету

спору. 
23. Участь у справі представника. Види. Права і обов’язки. 
24. Процесуальне правонаступництво.
25. Інші учасники цивільного процесу, їх права та обов’язки. 
26. Секретар судового засідання, його повноваження. 
27. Судовий розпорядник. 
28. Експерт, його повноваження. 
29. Поняття спеціаліста в цивільному процесі, його права та обов’язки.
30. Поняття судових доказів. Предмет доказування. 
31. Класифікація доказів.
32. Підстави звільнення від доказування. 
33. Поняття процесуальних строків і їх значення. 
34. Види процесуальних строків і порядок обчислення. 
35. Мотиви і  порядок  перебігу,  зупинення,  поновлення та  продовження

процесуальних строків. 
36. Судові виклики і повідомлення. 
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37. Зміст судової повістки і порядок вручення. 
38. Поняття і види судових витрат. 
39. Розрахунок судового збору. 
40. Розподіл судових витрат між сторонами. 
41. Підстави,  види  і  порядок  застосування  заходів  процесуального

примусу. 
42. Наказне провадження. Стягнення на підставі судового наказу. 
43. Форма і зміст заяви про видачу судового наказу. 
44. Порядок прийняття заяви про видачу судового наказу.
45. Зміст судового наказу і порядок набрання ним законної сили. 
46. Поняття і суть позовного провадження. 
47. Підсудність справ. Види підсудності. 
48. Порядок пред’явлення позову і відкриття провадження у справі. 
49. Форма і зміст позовної заяви. 
50. Поняття зустрічного позову. Форма і зміст позовної заяви. 
51. Провадження у справі до судового розгляду. 
52. Судові доручення щодо збирання доказів. Витребування доказів. 
53. Порядок призначення експертизи. Види експертизи. 
54. Підстави і види забезпечення позову. 
55. Судовий розгляд справ. 
56. Обов’язки осіб, присутніх у залі судового засідання. 
57. Порядок дослідження доказів і висновків експерта. 
58. Мотиви  і  порядок  відкладання  розгляду  справи  або  оголошення

перерви в її розгляді. 
59. Судові дебати. 
60. Фіксування цивільного процесу. 
61. Зупинення провадження у справі. 
62. Підстави для закриття провадження у справі. 
63. Підстави залишення заяви без розгляду. 
64. Поняття і види судових рішень. 
65. Порядок ухвалення рішень та постановляння ухвал, їх форма. 
66. Зміст ухвали суду. 
67. Зміст рішення суду. 
68. Додаткове рішення суду.
69. Набрання рішенням суду законної сили. 
70. Умови проведення заочного розгляду справи. 
71. Окреме провадження. Загальні положення. 
72. Розгляд судом справ про обмеження цивільної дієздатності  фізичної

особи, визнання її недієздатною та поновлення дієздатності. 
73. Розгляд   судом  справ  про  надання  неповнолітній  особі  повної

цивільної дієздатності. 
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74. Розгляд судом справ про визнання фізичної особи безвісно відсутньою
або оголошення її померлою. 

75. Розгляд судом справ про усиновлення. 
76. Розгляд судом справ про встановлення фактів,  що мають юридичне

значення. 
77. Розгляд судом справ про відновлення прав на втрачені цінні папери на

пред’явника на векселі. 
78. Розгляд  судом справ про передачу  безгосподарної  нерухомої  речі  у

комунальну власність. 
79. Розгляд судом справ про визнання спадщини від умерлого. 
80. Розгляд  заяви  про  надання  особі  психіатричної  допомоги  у

примусовому порядку.
81. Розгляд  судом  справ  про  обов’язкову  госпіталізацію  до

протитуберкульозного закладу. 
82. Поняття апеляційного провадження. Загальна характеристика. 
83. Ухвали, на які можуть бути подані скарги окремо від рішення суду. 
84. Строки і порядок апеляційного оскарження. 
85. Форма і зміст заяви про апеляційне оскарження та апеляційної скарги. 
86. Порядок  подання  заяви  про  апеляційне  оскарження  та  апеляційної

скарги. 
87. Підготовка розгляду справи апеляційним судом. 
88. Порядок розгляду справи апеляційним судом. 
89. Повноваження апеляційного суду. 
90. Ухвала та рішення апеляційного суду. 
91. Зміст рішення апеляційного суду. 
92. Законна  сила  рішення  і  ухвали  апеляційного  суду.  Окрема  ухвали

апеляційного суду.
93. Право і строк на касаційне оскарження. 
94. Форма і зміст касаційної скарги. 
95. Порядок подання касаційної скарги. 
96. Підготовка  справи  до  касаційного  розгляду.  Попередній  розгляд

справи. 
97. Повноваження суду касаційної інстанції. 
98. Ухвала та рішення суду касаційної інстанції. 
99. Зміст ухвали суду касаційної інстанції. 
100. Зміст рішення суду касаційної інстанції. 
101. Право і підстави оскарження судових рішень у зв’язку з винятковими

обставинами. 
102. Порядок подання скарги і допуск скарги до провадження у зв’язку з

винятковими обставинами. 
103. Порядок провадження у зв’язку з винятковими обставинами. 
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104. Повноваження  Верховного  Суду  України  при  розгляді  справи  у
зв’язку з винятковими обставинами. 

105. Підстави  перегляду  рішення  або  ухвали  суду  у  зв’язку  з  ново
виявленими обставинами. 

106. Строк  подання  заяв  про  перегляд  у  зв’язку  з  нововиявленими
обставинами.

107. Суди,  що  здійснюють  перегляд  у  зв’язку  з  нововиявленими
обставинами. 

108. Негайне виконання судових рішень. 
109. Відстрочка і розстрочка виконання, зміна чи встановлення способу і

порядку виконання. 
110. Порядок вирішення питання про поворот виконання. 
111. Судовий контроль за виконанням судових рішень. 
112. Визнання та звернення до виконання рішення іноземного суду, що

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

виконанню. 
114. Порядок відновлення втраченого судового провадження. 
115. Провадження у справах за участю іноземних осіб. 
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10. КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ ТА ТЕРМІНИ
Суд – це орган державної влади, до компетенції якого входить здійснення

правосуддя у вигляді розгляду адміністративних, кримінальних, господарських

та цивільних справ та прийняття у цих справах законних рішень.

Цивільне  процесуальне  право –  це  галузь  права,  яка  регулює суспільні

відносини,  що  виникають  між  учасниками  цивільного  процесу  і  судом  при

здійсненні правосуддя у цивільних справах.

Метод цивільно процесуального права – це сукупність правових прийомів

регулювання суспільних відносин у процесі здійснення правосуддя у цивільних

справах.

Система  цивільно  процесуального  права –  це  сукупність  обумовлених

предметом і методом правового регулювання норм та інститутів, розташованих

у певній послідовності. Визначена структурою ЦПК України система цивільно–

процесуального права складається з двох частин – загальної та особливої.

Сторони – це особи, матеріально-правовий опір між якими суд повинен

розглянути і вирішити у порядку цивільного судочинства.

Треті  особи –  це  суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин,  які

вступають у цивільну справу для захисту своїх суб’єктивних прав, свобод чи

інтересів.

Інші  учасники  цивільного  процесу –  це  особи,  які  сприяють

справедливому,  неупередженому  та  своєчасному  розгляду  і  вирішенню

цивільних  справ,  надаючи  організаційну,  технічну,  інформаційну  та  іншу

допомогу суду та особам, які беруть участь у справі.

Цивільна  юрисдикція –  це  компетенція  відповідних  юрисдикційних

органів  і   посадових  осіб  щодо  розгляду  і  вирішення  правових  питань,  що

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

правовідносин.
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Підвідомчість  цивільних  справ –  це  властивість  цивільних  справ,  за

допомогою  якої  їх  розгляд  і  вирішення  віднесено  законом  до  компетенції

відповідного юрисдикційного органу.

Підсудність –  це  властивість  цивільних  справ,  за  допомогою  якої  їх

розгляд і вирішення віднесено законом до компетенції відповідного суду.

Процесуальний строк –  це проміжок часу,  протягом якого повинні  або

мають  право  бути  вчинені  відповідні  процесуальні  дії  чи  закінчена  певна

частина цивільного судочинства.

Судові витрати – це грошові суми, що сплачують у встановлених законом

випадках  деякі  учасники  цивільного  процесу  під  час  і  у  зв’язку  із

провадженням у цивільній справі.

Позов – це належним чином процесуально оформлена матеріально-правова

вимога  позивача  до  відповідача  про  захист  порушених,  невизнаних  або

оспорюваних прав, свобод чи інтересів, яка пред’являється через суд у порядку

позовного провадження.

Підстава  позову –  це  ті  юридичні  факти,  на  основі  яких  позивач

обґрунтовує свої вимоги відповідно до норм матеріального права. 

Предмет позову – це матеріально-правова вимога позивача до відповідача

про  усунення  допущеного  відповідачем  порушення,  невизнання  чи

оспорювання суб’єктивного права, свободи або інтересу позивача. 

Судовий  розгляд –  це  основний  етап  цивільного  процесу,  на  якому

здійснюється  розгляд  і  здійснення  по суті  цивільної  справи.  Процесуальною

формою проведення судового розгляду є судове засідання.

Фіксування  цивільного  процесу –  це  офіційна  діяльність  суду  з

послідовного  і  певного  закріплення  ходу  судового  розгляду,  а  також

процесуальних дій, вчинених поза судовим засіданням.

Судові  рішення –  це  акти  правосуддя  у  справі,  які  ґрунтуються  на

встановлених у судовому засіданні фактах і застосуванні норм матеріального та

процесуального права. 
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Наказне  провадження –  це  вид  цивільного  судочинства,  що  полягає  у

спрощеній  документарній  процедурі  захисту  майнових  прав  та  інтересів

заявника  (стягувача),  вимоги  якого  до  боржника  щодо  стягнення  грошових

коштів  або  витребування  майна  ґрунтується  на  безспірних  документах,  що

здійснюється за відсутності спору шляхом видачі судового наказу.

Заявник (стягувач)  – це особа, на захист прав, свобод чи інтересів якої

відкрито  наказне  провадження.  Боржником  є  особа,  яка,  на  думку  заявника

(стягувача), має відповідати за вимогою, вказаною в заяві про видачу судового

наказу.

Окреме  провадження –  це  вид  непозовного  цивільного  судочинства,  в

порядку якого розглядаються цивільні справи про підтвердження наявності або

відсутності  юридичних  фактів,  що  мають  значення  для  охорони  прав  чи

інтересів особи або створення умов здійснення нею особистих немайнових чи

майнових  прав  або  підтвердження  наявності  чи  відсутності  неоспорюваних

прав.

Апеляційне  провадження –  це  одна  зі  стадій  цивільного  судочинства,

метою якої  є  перевірка  законності  та  обґрунтованості  судових  рішень  судів

першої інстанції, що не набрали законної сили.

Касаційне провадження – одна зі стадій цивільного процесу, метою якої є

перевірка законності та обґрунтованості рішень і ухвал суду першої інстанції

після  їх  перегляду  в  апеляційному  порядку,  а  також  рішень  і  ухвал

апеляційного суду. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

Назва ресурсу Електронна адреса

    1. Судова влада України 
(офіційний портал) http://www.court.gov.ua
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2. Конституційний Суд України http://www.ccu.gov.ua
3. Верховний Суд України http://www.scourt.gov.ua

4.

Вищий спеціалізований 
суд України з розгляду 
цивільних і кримінальних 
справ 

http://sc.gov.ua

5.
Єдиний державний реєстр 
судових рішень 

http://reyestr.court.gov.ua

6. Законодавство України http://zakon1.rada.gov.ua
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