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ПРОГРАМА КУРСУ  
«ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС»  

Модуль №1 

Розділ І. Загальні положення 

Тема 1. Судова влада і правосуддя в цивільних справах.  
Поняття, предмет і система цивільного процесуального права 

Форми захисту цивільних прав, свобод та інтересів фізичних осіб, юри-

дичних осіб та інтересів держави. Судова форма захисту цивільних прав, сво-

бод та інтересів фізичних осіб, юридичних осіб та інтересів держави (поняття та 

значення). 

Поняття про господарське судочинство. Законодавство, яке застосову-

ється при вирішенні господарських спорів. Розмежування компетенції за-

гальних і господарських судів. 

Поняття про нотаріат. Закон України «Про нотаріат». Повноваження що-

до вчинення нотаріальних дій. Розмежування компетенції загальних судів і 

нотаріату. 

Третейські суди: поняття, види, компетенція. Закон України «Про третей-

ські суди». Порядок розгляду справ у третейських судах. 

Поняття цивільного процесу (цивільного судочинства). Стадії цивільно-

го процесу. 

Поняття цивільної процесуальної форми (суть, основні риси та значення). 

Предмет цивільного процесуального права. Метод правового регулю-

вання цивільних процесуальних відносин. 

Джерела цивільного процесуального права. Конституція України як дже-

рело цивільного процесуального права. Постанова Пленуму Верховного Суду 

України №9 від 1 листопада 1996 р. «Про застосування Конституції України при 

здійсненні правосуддя». 

Значення вивчення цивільного процесуального права для працівників 

органів внутрішніх справ. 

 

Тема 2. Принципи цивільного процесуального права 

Поняття і значення принципів цивільного процесуального права. 

Система принципів цивільного процесуального права. 

Принцип диспозитивності в цивільному процесі. 

Принцип змагальності в цивільному процесі. 

Принцип процесуальної рівноправності сторін у цивільному процесі. 

 

 

Тема 3. Цивільні процесуальні правовідносини 

Цивільні процесуальні правовідносини. Поняття, ознаки та підстави вини-

кнення, зміни та припинення цивільних процесуальних правовідносин. 
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Суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин та їх класифікація. 

Об'єкти та зміст цивільних процесуальних правовідносин. 

 

Тема 4. Суд як суб'єкт цивільних процесуальних правовідносин 

Суд як суб'єкт цивільних процесуальних правовідносин. Склад суду. 

Підстави для відводу судді. Порядок вирішення заяви про відвід. Наслідки відво-

ду суду (судді). 

Цивільна юрисдикція судів. Компетенція судів щодо розгляду цивільних 

справ. Розгляд кількох пов'язаних між собою вимог. Порядок передачі спору на 

розгляд третейського суду. 

Поняття підсудності. Види підсудності. Наслідки порушення правил 

підсудності. Передача справи з одного суду до іншого. Недопустимість спорів 

про підсудність. 

 

Тема 5. Учасники цивільного процесу 

Особи, які беруть участь у справі. Поняття і склад осіб, які беруть участь у 

справі. Цивільна процесуальна правоздатність та дієздатність. Права та обов'яз-

ки осіб, які беруть участь у справі. 

Сторони в цивільному процесі. Поняття, процесуальні права та обов'язки сто-

рін. Поняття, умови і порядок заміни неналежного відповідача, залучення співвідпові-

дачів. Наслідки заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідачів. 

Процесуальна співучасть. Поняття та види процесуальної співучасті. Умо-

ви процесуальної співучасті. Процесуальні права та обов'язки співучасників. 

Треті особи в цивільному процесі. Поняття третіх осіб, їх процесуальні 

права та обов'язки. Підстави та процесуальний порядок залучення (вступу) третіх 

осіб. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору. Відмін-

ність третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, від пер-

вісних позивачів та співпозивачів. Треті особи, які не заявляють самостійних ви-

мог щодо предмета спору. Порядок залучення (вступу) їх до справи. Відмінність 

третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, від спів-

учасників (співпозивачів, співвідповідачів). 

Процесуальне правонаступництво. Поняття й умови участі у справі 

правонаступника. Види правонаступництва. Відмінність заміни осіб у процесі в 

порядку правонаступництва від заміни осіб у порядку заміни неналежного відпо-

відача належним. 

Судове представництво. Поняття, значення та види судового представниц-

тва. Законне представництво у суді. Договірне представництво у суді. Особи, які 

можуть бути представниками. Особи, які не можуть бути представниками. Пов-

новаження представника у суді. Документи, що посвідчують повноваження пред-

ставника. 

Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким за законом надано 

право захищати права, свободи та інтереси інших осіб. Підстави та форми їх 

участі. Їх процесуальні права та обов'язки. 

Інші учасники цивільного процесу. Особи, які є іншими учасниками цивіль-

ного процесу (секретар судового засідання, судовий розпорядник, свідок, екс-
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перт, спеціаліст, перекладач, особа, яка надає правову допомогу). Їх процесуа-

льні права та обов'язки. 

Модуль №2 

Тема 6. Доказування та докази у цивільному процесі 

Поняття, мета та етапи доказування у цивільному процесі. Межі доказу-

вання у цивільному процесі. 

Поняття судових доказів та засобів доказування у цивільному процесі. 

Доказові факти. 

Предмет доказування. Визначення предмета доказування у конкретних ци-

вільних справах. 

Обов'язки доказування і подання доказів. Правові презумпції (поняття, 

значення). Витребування доказів. 

Підстави звільнення від доказування. 

Належність доказів та допустимість доказів. 

Класифікація доказів. 

Пояснення сторін, третіх осіб, їх представників. Визнання обставин, від-

мова від визнання обставин. Допит сторін, третіх осіб, їх представників як свідків. 

Показання свідків. Порядок допиту свідків. Використання свідком письмових 

записів. Порядок допиту малолітніх і неповнолітніх свідків. Оголошення показань 

свідків. 

Письмові докази. Порядок дослідження письмових доказів. Оголошення і 

дослідження змісту особистих паперів, листів, записів телефонних розмов, теле-

грам та інших видів кореспонденції. Протокол судового засідання як різновид 

письмових доказів. Повернення оригіналів письмових доказів. 

Речові докази. Порядок їх дослідження. Відтворення звукозапису, демон-

страція відеозапису і їх дослідження. 

Огляд доказів за їх місцезнаходженням. Огляд речових доказів, що 

швидко псуються. Повернення речових доказів. 

Висновок експерта. Підстави і порядок призначення експертизи. Обов'язко-

ве призначення експертизи. Комісійна експертиза. Комплексна експертиза. Дода-

ткова і повторна експертиза. 

Судові доручення щодо збирання доказів. Порядок їх оформлення та ви-

конання. 

Забезпечення доказів. Підстави, способи і порядок забезпечення доказів. 

 

Тема 7. Процесуальні строки 

Процесуальні строки. Поняття, види та порядок обчислення процесуальних 

строків. Початок перебігу процесуальних строків. Закінчення процесуальних 

строків. 

Зупинення процесуальних строків. Наслідки пропущення процесуаль-

них строків. Поновлення та продовження процесуальних строків. 

 

Тема 8. Судові витрати. Заходи процесуального примусу 
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Поняття та види судових витрат. 

Судовий збір: порядок обчислення та сплати. Порядок повернення судо-

вого збору. 

Витрати, що пов'язані з розглядом справи. Порядок повернення коштів на 

оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи. 

Розподіл судових витрат між сторонами. Розподіл витрат у разі відмови 

від позову і укладення мирової угоди. 

Підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу. Види 

заходів процесуального примусу. Попередження. Видалення із залу судового за-

сідання. Тимчасове вилучення доказів для дослідження судом. Відмінність від 

витребування доказів. Привід свідка. 

 

Тема 9. Позов 

Право на судовий захист. Поняття і сутність позовного провадження. 

Поняття позову та його елементи. Види позовів. 

Пред'явлення позову. Позовна заява та її реквізити. Об'єднання та роз'-

єднання кількох позовних вимог. 

Право на судовий захист відповідача. Заперечення відповідача проти 

позову. Зустрічний позов. 

Мирова угода. Зміна позову. Відмова від позову. Визнання позову. 

Забезпечення позову. Способи забезпечення позову. Розгляд заяви про за-

безпечення позову. 

Модуль №3 

Розділ II  
Розгляд справ у порядку позовного, наказного  

та окремого проваджень 

Тема 10. Відкриття провадження у справі 

Відкриття провадження у справі. Матеріально-правові і процесуально-

правові наслідки відкриття провадження у справі. 

Підстави для відмови у відкритті провадження. Правові наслідки відмови 

у відкритті провадження у справі. 

Залишення позовної заяви без руху. Повернення заяви. 

 

Тема 11. Провадження у справі до судового розгляду 

Поняття та значення провадження у справі до судового розгляду. Попе-

реднє судове засідання. Мета порядок та строк проведення попереднього су-

дового засідання. Питання, що вирішуються у попередньому судовому засіданні. 

Призначення справи до судового розгляду. Судові виклики і повідом-

лення. Види судових повісток. Зміст судової повістки. Надіслання та вручення 

судових повісток. 

 

Тема 12. Судовий розгляд 

Поняття і значення стадії судового розгляду. Строки розгляду справ. 
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Судове засідання. Порядок судового засідання. Повноваження головуючого 

у судовому засіданні. 

Підготовча частина судового засідання. Питання, що вирішуються у підго-

товчій частині судового засідання. 

Розгляд справи по суті як частина судового засідання. Початок розгляду 

справи по суті. Дослідження доказів. Закінчення з'ясування обставин та перевірки 

їх доказами 

Судові дебати. Порядок ухвалення і проголошення судового рішення. 

Фіксування цивільного процесу. Протокол судового засідання. Журнал су-

дового засідання. Фіксування судового засідання технічними засобами. Порядок 

розгляду зауважень щодо протоколу судового засідання, технічного запису, жур-

налу судового засідання. Протоколи про окремі процесуальні дії. 

Підстави і наслідки відкладення розгляду справи, оголошення перерви 

в розгляді справи. 

Підстави і наслідки зупинення провадження у справі. 

Закінчення справи без ухвалення судового рішення. Підстави й порядок 

закриття провадження по справі та залишення заяви без розгляду. Правові нас-

лідки закриття провадження по справі та залишення заяви без розгляду. 

 

Тема 13. Судові рішення 

Поняття і види судових рішень. Порядок ухвалення рішень та постанов-

лення ухвал, їх форма. Видача або направлення копій судового рішення особам, 

які брали участь у справі. 

Вимоги, яким повинно відповідати судове рішення. 

Питання, які вирішуються судом під час ухвалення рішення. Зміст су-

дового рішення як процесуального документа. 

Засоби усунення недоліків рішення судом, який його постановив. Дода-

ткове рішення суду. Роз'яснення рішення суду. Виправлення описок і арифмети-

чних помилок у судовому рішенні. 

Законна сила судового рішення. Набрання рішенням суду законної сили. 

Ухвали суду першої інстанції. Види ухвал суду першої інстанції. Зміст ухва-

ли суду. Окремі ухвали суду. 

 

Тема 14. Заочний розгляд справи 

Поняття та особливості заочного розгляду цивільної справи. Умови та 

порядок проведення заочного розгляду справи. 

Заочне рішення та його перегляд. Форма і зміст заочного рішення. Форма і 

зміст заяви про перегляд заочного рішення. Розгляд заяви про перегляд заочно-

го рішення. Скасування та оскарження заочного рішення. 

 

Тема 15. Наказне провадження 

Поняття та особливості наказного провадження. Вимоги, за якими може 

бути виданий судовий наказ. Підсудність. Форма і зміст заяви про видачу су-

дового наказу. Судовий збір за подання заяви про видачу судового наказу. Під-
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стави для відмови у прийнятті заяви про видачу судового наказу. Наслідки пове-

рнення заяви або відмови в її прийнятті. 

Порядок розгляду заяв про видачу судового наказу. 

Зміст судового наказу. Надіслання боржникові копії судового наказу. На-

брання судовим наказом законної сили та видача його стягувачеві. Скасування 

судового наказу. 

 

Тема 16. Окреме провадження 

Загальна характеристика окремого провадження в цивільному судо-

чинстві. Поняття окремого провадження. Справи, що розглядаються в порядку 

окремого провадження. 

Розгляд судом справ про обмеження цивільної дієздатності фізичної 

особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної 

дієздатності фізичної особи. 

Розгляд судом справ про надання неповнолітній особі повної цивільної 

дієздатності. 

Розгляд судом справ про визнання фізичної особи безвісно відсутньою 

або оголошення її померлою. 

Розгляд судом справ про усиновлення. 

Розгляд судом справ про встановлення фактів, що мають юридичне 

значення. 

Розгляд судом справ про відновлення прав на втрачені цінні папери на 

пред'явника та векселі. 

Розгляд судом справ про передачу безхазяйної нерухомої речі у кому-

нальну власність. 

Розгляд судом справ про визнання спадщини відумерлою. 

Розгляд судом справ про надання особі психіатричної допомоги у при-

мусовому порядку. 

Розгляд судом справ про обов'язкову госпіталізацію до протитуберку-

льозного закладу. 

Розгляд судом справ про розкриття банками інформації, яка містить 

банківську таємницю щодо юридичних та фізичних осіб. 

Модуль №4 

Розділ III  
Перегляд судових рішень 

 

Тема 17. Апеляційне провадження 

Загальна характеристика апеляційного провадження. Суди апеляційної 

інстанції. Відмінність раніш діючої касації від нині закріпленої законом апе-

ляції. Право апеляційного оскарження. Строки апеляційного оскарження. 

Форми і зміст заяви про апеляційне оскарження і апеляційної скарги. Поря-

док подання заяви про апеляційне оскарження та апеляційної скарги. По-

рядок прийняття апеляційної скарги до розгляду. 
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Підготовка розгляду справи апеляційним судом. Призначення справи 

до розгляду в апеляційному суді. 

Порядок розгляду справи апеляційним судом. Межі розгляду справи 

апеляційним судом. Наслідки неявки в судове засідання осіб, які беруть 

участь у справі. 

Повноваження апеляційного суду. 

Порядок ухвалення рішень та постановлення ухвал апеляційним судом. 

Ухвала та рішення апеляційного суду. Зміст ухвали апеляційного суду. Зміст рі-

шення апеляційного суду. 

Апеляційне оскарження ухвал суду першої інстанції. 

 

Тема 18. Касаційне провадження 

Загальна характеристика касаційного провадження. Право касаційного 

оскарження. Строк на касаційне оскарження. Форма і зміст касаційної скарги. По-

рядок подання касаційної скарги. 

Порушення касаційного провадження. Підготовка справи до касаційного 

розгляду. Попередній розгляд справи. 

Порядок розгляду справи судом касаційної інстанції. Межі розгляду 

справи касаційним судом. 

Повноваження суду касаційної інстанції. 

Порядок ухвалення рішень та постановлення ухвал касаційним судом. 

Ухвала та рішення суду касаційної інстанції. Зміст ухвали суду касаційної інстан-

ції. Зміст рішення суду касаційної інстанції. 

 

Тема 19. Провадження у зв'язку з винятковими обставинами.  

Провадження у зв'язку з нововиявленими обставинами 

Загальна характеристика перегляду рішень у зв'язку з винятковими об-

ставинами. Право оскарження судових рішень у зв'язку з винятковими обстави-

нами. Підстави оскарження судових рішень у зв'язку з винятковими обставинами. 

Порядок подання скарги у зв'язку з винятковими обставинами. Допуск скарги до 

провадження у зв'язку з винятковими обставинами. 

Загальна характеристика перегляду рішень у зв'язку з нововиявленими 

обставинами. Підстави перегляду. Форма і зміст заяви. Строки подання заяв. 

Суди, що розглядають заяви. Розгляд заяви. 

 

Розділ IV 
Процесуальні питання, пов'язані з виконанням судових рішень  
у цивільних справах та рішень інших органів (посадових осіб).  

Судовий контроль за виконанням судових рішень 
 

Тема 20. Процесуальні питання, пов'язані з виконанням судових рішень у циві-
льних справах та рішень інших органів (посадових осіб). Судовий контроль за ви-
конанням судових рішень 
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Загальна характеристика примусового виконання судових рішень та 

рішень інших органів (посадових осіб). Звернення судового рішення до вико-

нання. Негайне виконання судового рішення. 

Рішення суду, що звертаються до примусового виконання, і виконавчі 

документи. Зміст виконавчого листа. Видача дубліката виконавчого листа. Строк 

пред'явлення виконавчих документів до виконання. 

Повноваження суду щодо питань виконавчого провадження. Відстрочка і 

розстрочка виконання, зміна чи встановлення способу і порядку виконання, роз'-

яснення рішення. 

Поворот виконання судових рішень. Порядок вирішення питання про по-

ворот виконання судових рішень. Строк подання заяви про поворот виконання 

судових рішень. 

Порядок відновлення втраченого судового провадження. Особи, які ма-

ють право звернення до суду із заявою про відновлення втраченого судового 

провадження. Підсудність заяви. Зміст заяви про відновлення втраченого судо-

вого провадження. Розгляд справи. Рішення суду про відновлення втраченого 

судового провадження. 

Судовий контроль за виконанням судового рішення. Право на звернення 

зі скаргою до суду. Строки, порядок звернення зі скаргою. Судове рішення за 

скаргою. 

 

Розділ V 
Провадження у справах за участю іноземних осіб 

 

Тема 21. Судочинство з участю іноземних громадян та організацій 

Процесуальні права та обов'язки іноземних осіб. 

Виконання судових доручень іноземних судів і звернення судів України 

з дорученнями до іноземних судів. 

Визнання і виконання в Україні рішень іноземних судів. Угоди про пра-

вову допомогу в цивільних справах. 
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