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ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ З НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ «ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ» 

для студентів ІІІ курсу  

ЗАЛІК ПРОВОДИТЬСЯ ПО ТЕМАХ № 1-19, 

ЕКЗАМЕН – ПО ТЕМАХ № 1-36. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. УВЕДЕННЯ В ЦИВІЛЬНИЙ 

ПРОЦЕС. УЧАСНИКИ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ. ЦИВІЛЬНА 

ЮРИСДИКЦІЯ. 
Тема 1. Загальні положення цивільного процесуального права. 

1. Поняття та види форм захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, 

прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави.    

2. Сутність і природа правосуддя в цивільних справах.  

3. Поняття та предмет цивільного процесуального права.  

4. Метод правового регулювання цивільних процесуальних правовідносин. 

5. Система цивільного процесуального права.  

6. Джерела цивільного процесуального права. Цивільне процесуальне 

законодавство.  

7. Судова практика у цивільному судочинстві.  

8. Поняття, завдання, види та стадії цивільного судочинства.  

9. Наука цивільного процесуального права.  

10. Цивільний процес та правосуддя (цивільне судочинство).  

11. Цивільне судочинство та інші форми судочинства. 

Тема 2. Доступність правосуддя і право на справедливий судовий розгляд. 

12. Всесвітній рух доступу до правосуддя.  

13. Доступність правосуддя як міжнародний стандарт.  

14. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 

та її застосування в цивільному судочинстві.  

15. Право на справедливий судовий розгляд та його складові. 

16. Роль Ради Європи в гармонізації цивільного процесуального 

законодавства та практика його застосування.  

17. Рекомендації Комітету міністрів Ради Європи щодо доступності 

правосуддя у цивільних справах. 

Тема 3. Принципи цивільного судочинства 

18. Поняття та система принципів цивільного судочинства.  

19. Загальні принципи цивільного процесуального права. 

20. Правові аксіоми у цивільному судочинстві. 

21. Загальновизнані принципи і норми міжнародного права як принципи 

цивільного судочинства.  

22. Принцип верховенства прав людини.  

23. Принцип верховенства права.  

24. Принцип права на суд.  

25. Принцип правової визначеності.  

26. Принцип пропорційності.  

27. Принцип доступності правосуддя.  

28. Організаційно-функціональні принципи цивільного судочинства. 
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29. Здійснення правосуддя виключно судами на засадах поваги до честі й 

гідності, рівності перед законом і судом.  

30. Незалежність суддів і підкорення їх лише закону.  

31. Принцип одноособового і колегіального розгляду цивільних справ.  

32. Принцип мови судочинства.  

33. Гласність та відкритість судового процесу. 

34. Функціональні принципи цивільного судочинства.  

35. Принцип диспозитивності.  

36. Принцип змагальності сторін.  

37. Принцип публічності та судового керівництва.  

38. Принцип процесуальної рівноправності сторін.  

39. Принцип трьохінстанційності. 

40.  Принцип забезпечення права на перегляд та  оскарження судового 

рішення.  

41. Принципи усності та писемності.  

42. Принцип безпосередності судового розгляду.  

43. Принцип обов'язковості судових рішень. 

Тема 4. Цивільні процесуальні правовідносини. Суд як суб’єкт цивільних 

процесуальних правовідносин. 
44. Поняття та елементи цивільних процесуальних правовідносин.  

45. Передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин.  

46. Суб'єкти  цивільних процесуальних правовідносин та їх класифікація. 

47. Правосуб'єктність органів судової влади.  

48. Визначення складу суду. Склад суду.  

49. Підстави для відводу (самовідводу) судді. Наслідки відводу суду (судді).  

50. Відвід секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача. 

Тема 5. Учасники справи.  
51. Склад учасників справи. Процесуальні права та обов’язки учасників 

справи.  

52. Цивільна процесуальна правоздатність. Цивільна процесуальна 

дієздатність.  

53. Сторони. Сторони в судовому процесі, їхні спеціальні процесуальні 

права та обов'язки.  

54. Процесуальна співучасть.  

55. Залучення до участі в справі співвідповідача. Заміна неналежного 

відповідача.  

56. Треті особи. Поняття та види третіх осіб.  

57. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору.  

58. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору. 

59. Процесуальне правонаступництво. 

60. Участь в судовому процесі органів та осіб, яким законом надано 

право звертатися до суду в інтересах інших осіб. Підстави та форми 

участі в цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право 

звертатися до суду в інтересах інших осіб.  

61. Участь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у 

цивільних справах.  
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62. Особливості представництва інтересів держави прокурором.  

63. Участь органів державної влади та місцевого самоврядування у процесі 

для подання висновку в справі. 

Тема 6. Представники. 
64. Поняття й види представництва в судовому процесі.  

65. Особи, які можуть бути представниками. Особи, які не можуть бути 

представниками.  

66. Повноваження представника в суді. Документи, що підтверджують 

повноваження представників.  

Тема 7. Інші учасники судового процесу. 
67. Склад інших учасників судового процесу.  

68. Цивільний процесуальний статус інших учасників судового процесу. 

Помічник судді. Секретар судового засідання. Судовий розпорядник 

Свідок. Експерт. Експерт з питань права. Спеціаліст. Перекладач.  

Тема 8. Цивільна юрисдикція. 
69.  Поняття та види цивільної юрисдикції.  

70. Предметна та суб’єктна юрисдикція.  

71. Інстанційна юрисдикція. 

72. Територіальна юрисдикція (підсудність). Правила територіальної 

підсудності цивільних судів.  

73. Наслідки порушення правил підсудності. Порядок передачі справи з 

одного суду до іншого. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. УМОВИ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ. ДОКАЗУВАННЯ ТА ДОКАЗИ. ПОЗОВНЕ 

ПРОВАДЖЕННЯ. 
Тема 9. Зловживання процесуальними правами. 

74. Зловживання процесуальними правами як правовий феномен. 

75. Види зловживань процесуальними правами.  

76. Протидія зловживанню процесуальними правами. 

Тема 10. Докази та  доказування. 
77. Поняття доказів у судовому процесі.  

78. Види засобів доказування: письмові, речові, та електронні докази, 

висновки експертів, показання свідків.  

79. Обов’язок доказування та подання доказів.  

80. Предмет доказування. Підстави звільнення  від доказування.  

81. Оцінка доказів.  

82. Забезпечення доказів.  

83. Стандарт доказування. Розгляд судом заяв про фальшивість доказів. 

Тема 11. Процесуальні строки. 
84. Поняття процесуальних строків та їх види.  

85. Обчислення процесуальних строків. Початок перебігу й закінчення 

процесуальних строків.  

86. Зупинення, поновлення та продовження процесуальних строків.  

Тема 12. Судові виклики та повідомлення.  
87. Поняття та види судових повісток.  

88. Порядок вручення судових повісток.  
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Тема 13. Судові витрати. 
89. Поняття та види судових витрат.  

90. Судовий збір.  

91. Витрати, пов'язані з розглядом справи.  

92. Повернення судового збору.  

93. Попереднє визначення суми судових витрат.Забезпечення та попередня 

оплата судових витрат.  

94. Відстрочення та розстрочення судових витрат, зменшення їх розміру або 

звільнення від їх оплати.  

95. Розподіл судових витрат між сторонами. 

Тема 14. Заходи процесуального примусу. 
96. Поняття та види заходів процесуального примусу. 

97.  Підстави та порядок застосування заходів процесуального примусу.  

98. Відшкодування майнових збитків. 

ПОЗОВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ 

Тема 15. Позов. 

99. Поняття позову та його елементи.  

100. Види позовів.  

101. Підстави та види забезпечення позову. Зустрічне забезпечення.  

102. Заяви по суті справи, їх види.  

103. Позовна заява, її зміст та форма. Пред'явлення позову.  

104. Залишення позовної заяви без руху, повернення заяви, відмова у 

відкритті провадження в справі.  

Тема 16.Відкриття провадження у справі. 
105. Право на звернення до суду за судовим захистом.  

106. Передумови права на звернення до суду та порядок його 

здійснення.  

107. Правові наслідки відкриття провадження у справі. 

Тема 17. Підготовче провадження. 
108. Загальна характеристика підготовчого провадження.  

109. Зміст і порядок проведення підготовчого судового засідання. 

110. Захист відповідача від пред’явленого позову. Відзив, заперечення та 

зустрічний позов.  

111. Відмова позивача від позову, визнання позову відповідачем. 

Мирова угода сторін.   

112. Врегулювання спору за участю судді. 

Тема 18. Розгляд справи по суті. 
113. Завдання та строки розгляду справи по суті.  

114. Відкриття розгляду справи по суті.  

115. З’ясування  обставин справи та дослідження доказів.  

116. Судові дебати та ухвалення рішення.   

117. Фіксування судового процесу.  

118. Відкладення розгляду справи та перерва в її розгляді.  

119. Зупинення та закриття провадження в справі. Залишення позову без 

розгляду.  

120. Електронне судочинство. 
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Тема 19. Рішення суду. 
121. Поняття та види судових рішень.  

122. Порядок ухвалення судового рішення.  

123. Вимоги, яким повинно відповідати судове рішення.  

124. Законність і обґрунтованість судового рішення.  

125. Проголошення судового рішення.  

126. Усунення недоліків рішення судом, який його ухвалив.  

127. Набрання рішенням суду законної сили.  

128. Ухвали суду першої інстанції. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. СПРОЩЕНІ ПРОВАДЖЕННЯ 

ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА. ОКРЕМЕ ПРОВАДЖЕННЯ. 

ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ. 
Тема 20. Спрощене позовне провадження. Заочний розгляд цивільних 

справ. 
129. Справи, що розглядаються в порядку спрощеного позовного 

провадження.  

130. Особливості розгляду справи в порядку спрощеного позовного 

провадження.  

131. Моделі заочного розгляду справи.  

132. Умови та порядок проведення заочного розгляду справи.  

133. Порядок перегляду заочного рішення.  

134. Оскарження заочного рішення. 

Тема 21. Наказне провадження. 
135. Історичний нарис наказного провадження.  

136. Вимоги, за якими може бути видано судовий наказ.  

137. Порядок розгляду справ про видачу судового наказу.  

138. Зміст судового наказу.  

139. Скасування судового наказу.  

140. Набрання судовим наказом законної сили та видача його 

стягувачеві.  

Тема 22. Окреме провадження. 
141.  Історичний нарис окремого провадження.  

142. Поняття та сутність окремого провадження.  

143. Справи, що розглядаються в порядку окремого провадження.  

144. Порядок розгляду справ окремого провадження. 

145. Справи про зміну правового статусу фізичної особи та 

встановлення фактів, що мають юридичне значення. Розгляд справ 

про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної 

особи недієздатною та поновлення дієздатності фізичної особи. Розгляд 

справ про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності. 

Розгляд справ про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або 

оголошення її померлою. Розгляд справ про усиновлення. Розгляд справ 

про встановлення фактів, що мають юридичне значення.  

146. Справи про визнання або відновлення неоспорюваних 

суб'єктивних прав. Розгляд справ про відновлення прав на втрачені 

цінні папери на пред'явника та векселі. Розгляд справ про передачу 



 6 

безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність. Розгляд справ про 

визнання спадщини відумерлою. 

147. Справи про застосування встановлених законом заходів щодо 

захисту прав та законних інтересів. Розгляд справ про надання особі 

психіатричної допомоги в примусовому порядку. Розгляд справ про 

обов'язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу. Розгляд 

справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську 

таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб. 

148. Розгляд судом справ про видачу і продовження обмежувального 

припису. 

Тема 23. Моделі оскарження та перегляду судових рішень. 
149. Судові помилки, їх причини та класифікація.  

150. Право на оскарження судових рішень та право на справедливий 

судовий розгляд.  

151. Форми перегляду судових рішень. 

Тема 24. Апеляційне провадження. 

152.  Поняття та сутність апеляційного провадження. Суди апеляційної 

інстанції.   

153. Право апеляційного оскарження.  

154. Строк на апеляційне оскарження.  

155. Форма й зміст апеляційної скарги, порядок її подання. 

156.  Відкриття апеляційного провадження.  

157. Апеляційний розгляд.  

158. Повноваження суду апеляційної інстанції.  

159. Постанова суду апеляційної інстанції.  

Тема 25. Касаційне провадження. 
160. Поняття та сутність касаційного провадження. Суд касаційної 

інстанції.   

161. Право касаційного оскарження.  

162. Строк на касаційне оскарження.  

163. Форма й зміст касаційної скарги, порядок її подання.  

164. Відкриття касаційного провадження.  

165. Касаційний розгляд.  

166. Повноваження суду касаційної інстанції.  

167. Постанова суду касаційної інстанції.  

Тема 26. Провадження у зв'язку з нововиявленими або виключними 

обставинами. 
168. Сутність та значення провадження у зв'язку з нововиявленими або 

виключними обставинами.  

169. Підстави перегляду судових рішень у зв'язку з ново виявленими або 

виключними обставинами.  

170. Розгляд заяви про перегляд судового рішення за ново виявленими 

або виключними обставинами.  

РОЗДІЛ 4. ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ. ВІДНОВЛЕННЯ 

ВТРАЧЕНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ. МІЖНАРОДНИЙ 

ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС. ПОЗАСУДОВІ ЦИВІЛЬНІ ПРОВАДЖЕННЯ. 
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Тема 27. Виконавче провадження у структурі цивільного процесу. 
171. Виконання судових рішень як частина цивільного процесу.  

172. Учасники виконавчого провадження.  

173. Роль суду у виконавчому провадженні.  

174. Загальні правила виконавчого провадження.  

175. Підстави виконання судових рішень та актів інших органів 

виконавчі документи.  

176. Строки пред'явлення виконавчих документів до виконання.  

177. Порядок та умови здійснення виконавчого провадження.  

178. Окремі виконавчі дії. Звернення стягнення на майно боржника. 

Звернення стягнення на будинки. Звернення стягнення на майно і грошові 

суми боржника, що знаходяться в інших осіб або належать боржникові 

від інших осіб. Звернення стягнення на заробітну плату (заробіток), 

пенсію та стипендію боржника. Звернення стягнення на майно боржника 

- юридичної особи. Розподіл стягнутих сум між стягувачами. Виконання 

рішень про передачу певних предметів і здійснення певних дій. 

Тема 28. Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень у 

цивільних справах та рішень інших органів (посадових осіб). Судовий 

контроль за виконанням судових рішень. 
179. Негайне виконання судових рішень.  

180. Звернення судових рішень до виконання.  

181. Відстрочення та розстрочення виконання. Зміна чи встановлення 

способу та порядку виконання.  

182. Зупинення виконання судового рішення.  

183. Поворот виконання рішення, постанови.  

184. Судовий контроль за виконанням судових рішень  

Тема 29. Визнання та виконання рішень іноземних судів.  
185. Поняття й умови визнання та виконання рішень іноземних судів.  

186. Визнання та звернення до виконання рішення іноземного суду, що 

підлягає примусовому виконанню.  

187. Визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому 

виконанню.  

Тема 30. Відновлення втраченого судового провадження. 
188. Право на звернення до суду із заявою про відновлення втраченого 

судового провадження.  

189. Розгляд заяви про відновлення втраченого судового провадження. 

Тема 31. Судові доручення про надання правничої допомоги.  
190. Звернення суду України із судовим дорученням про надання 

правничої допомоги до іноземного суду.  

191. Виконання в Україні судових доручень іноземних судів.  

Тема 32. Загальні положення міжнародного цивільного процесу. 

192.  Поняття міжнародного цивільного процесу. Джерела міжнародного 

цивільного процесу. 

193. Правове становище іноземних осіб у міжнародному цивільному 

процесі.  



 8 

194. Іноземці та особи без громадянства, іноземні юридичні особи як 

учасники міжнародного цивільного процесу.  

195. Процесуальні права та обов'язки іноземних осіб, їх процесуальна 

право-та дієздатність.   

196. Особливості процесуального становища держави, міжнародних 

організацій та інших суб'єктів (судові імунітети).  

197. Особливості провадження цивільних справ з іноземним елементом.  

198. Підсудність цивільних справ за участю іноземних осіб.  

199. Визначення матеріального закону, що підлягає застосуванню.  

200. Судові доручення. Питання легалізації та перекладу документів. 

Тема 33. Конвенційний механізм захисту прав людини Європейським 

судом з прав людини. 
201. Статус Європейського суду з прав людини.  

202. Порядок звернення до Європейського суду з прав людини. 

203. Процедура прийняття скарги Європейським судом з прав людини та 

її розгляд.  

204. Рішення Європейського суду з прав людини та їх виконання в 

національних правопорядках. 

Тема 34. Третейське судочинство. 
205. Третейський суд. Значення третейського розгляду спорів.  

206. Порядок розгляду справ третейським судом. Рішення третейського 

суду.  

207. Провадження у справах про оскарження рішень третейських судів.  

208. Провадження у справах про видачу виконавчих листів на примусове 

виконання рішень третейських судів. 

Тема 35. Міжнародний комерційний арбітраж. 
209. Поняття і види міжнародного комерційного арбітражу. 

210. Міжнародно-договірна уніфікація комерційного арбітражу. 

211. Міжнародні регламенти, Типовий закон про міжнародний 

комерційний арбітраж ЮНСІТРАЛ.  

212. Арбітражна угода та компетенція міжнародного комерційного 

арбітражу.  

213. Арбітражні рішення.  

214. Оспорювання рішень міжнародних комерційних арбітражів. 

215. Визнання та надання дозволу на виконання рішення міжнародного 

комерційного арбітражу. 

Тема 36. Цивільне судочинство та медіація. 
216. Сутність медіації (посередництва).  

217. Принципи медіаційної процедури.  

218. Присудова та досудова (зовнішня) медіація.  

219. Практика застосування медіації.  

220. Регуляторні аспекти впровадження процедур медіації. 

 

Склав:                 кандидат юридичних наук, доцент кафедри    

                                                               цивільного права і процесу Жукевич І.В. 

02.10.2018р.  


