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Пояснювальна записка
Цивільне процесуальне право є однією з фундаментальних галузей правових знань. “Цивільний процес” — навчальна дисципліна в
системі вищої юридичної освіти, предметом якої є суспільні відносини, що виникають при здійсненні правосуддя у цивільних справах.
Вивчення дисципліни базується на основі нормативних актів, наукових і навчальних літературних джерел, судової практики, які розкривають сутність і процесуальну форму правосуддя щодо цивільних
справ.
Метою вивчення цивільного процесуального права України на
базі модульного підходу є засвоєння студентами правових засобів і
процедур, спрямованих на найбільш швидкий та ефективний судовий захист прав, свобод та інтересів учасників цивільного процесу,
передбачені ЦПК України, підготовка до практичної діяльності висококваліфікованих фахівців-правознавців.
Завдання: сформувати у студентів знання з основних положень
чинного цивільного процесуального законодавства України, що регулює суспільні відносини у сфері здійснення правосуддя в цивільних справах, розуміння сутності цієї галузі права, природи цивільних
процесуальних правовідносин, уміння користуватися відповідними
нормативними актами, вирішувати конкретні практичні питання,
пов’язані із застосуванням норм цивільного процесуального права,
слідкувати за змінами в поточному законодавстві.
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні
знати:
• зазначені у програмі і рекомендовані викладачем нормативні
акти, що регулюють цивільні процесуальні правовідносини,
галузеву юридичну літературу, досконало вивчити відповідно
до програми основні категорії та інститути цивільного процесуального права, теоретичні проблеми і перспективи науки
цивільного процесу в Україні, розуміти природу цивільних процесуальних правовідносин, процесуальний порядок здійснення
цивільного судочинства, проблеми сучасного цивільного процесу та шляхи їх вирішення;
уміти:
• тлумачити та застосовувати основні інститути цивільного процесуального права України, які регулюють процесуальний поря

док розгляду і вирішення справ про захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із
цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових та інших
правовідносин, аналізувати судову практику з метою прийняття обґрунтованих рішень у спірних правовідносинах, складати
процесуальні документи та використовувати роз’яснення постанов Пленуму Верховного Суду України на практиці.
Міжпредметні зв’язки
Визначальним для цивільного процесуального права є зв’язок з
Конституційним правом, оскільки Конституція України встановлює основи організації та принципи здійснення правосуддя в нашій
країні, підґрунтя правового становища громадян, у тому числі у взаємовідносинах із судом.
Зв’язок цивільного процесуального права з цивільним, сімейним,
трудовим та іншими галузями матеріального права визначається необхідністю примусової реалізації норм матеріального права органами
правосуддя.
Взаємозв’язок між цивільним матеріальним і процесуальним правом виявляється також в окремих нормах та інститутах цивільного
права. Норми цивільного права визначають обставини, сукупність
юридичних фактів, які становлять підставу для позову, предмет доказування і підлягають з’ясуванню у цивільному судочинстві при розгляді конкретних справ.
Інший зв’язок — між цивільним процесуальним і господарським
процесуальним правом, що регулюють суспільні відносини, які виникають у сфері здійснення правосуддя, побудоване на однакових
принципах, має одну конституційну основу. Також є зв’язок між
цивільним процесуальним і кримінальним процесуальним правом,
оскільки цивільні і кримінальні справи розглядає один і той самий
суд, гласно, незалежно, державною мовою судочинства.
Цивільне процесуальне право є формою, що забезпечує життєдіяльність норм матеріального права, захист і примусову їх реалізацію.
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Зміст
дисципліни
“Цивільний процес”
Змістовий модуль І. Загальні положення цивільного
процесуального права
Тема 1. Цивільне процесуальне право і цивільне судочинство
Цивільний процесуальний порядок захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, інтересів держави.
Поняття цивільного процесуального права, його значення. Цивільно-процесуальне законодавство, межі його дії. Аналогії.
Поняття і види цивільного судочинства. Цивільне судочинство і
його стадії.
Література [14; 16; 20; 24; 25; 31; 34; 36; 39; 43; 58]
Тема 2. Принципи цивільного процесуального права
Поняття та види принципів цивільного процессуального права.


Загальноправові принципи. Принципи правосуддя.
Галузеві принципи цивільного процесуального права.
Література [1; 9; 10; 14; 17; 29; 31; 34–37; 43; 58; 71]
Тема 3. Цивільні процесуальні правовідносини
Поняття та ознаки цивільних процесуальних правовідносин.
Передумови і підстави виникнення цивільних процесуальних
правовідносин.
Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин. Суд як суб’єкт
цивільних процесуальних правовідносин. Правове положення суддів
у цивільному процесі. Народні засідателі.
Особи, які здійснюють організаційно-технічне забезпечення
цивільного процесу.
Особи, які сприяють розгляду і вирішенню цивільної справи по
суті.
Зміст цивільних процесуальних правовідносин.
Об’єкт цивільних процесуальних правовідносин.
Література [9; 11; 14; 31; 34; 39; 40; 43; 44; 49; 56; 59; 62]
Тема 4.	Сторони та треті особи у цивільному процесі
Поняття сторін у цивільному процесі, їх процесуальні права і
обов’язки.
Процесуальна співучасть.
Заміна неналежного відповідача, залучення співвідповідачів.
Процесуальне правонаступництво.
Поняття і види третіх осіб. Треті особи, які заявляють самостійні
вимоги. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог.
Література [2; 14; 31; 34; 36; 43]
Тема 5. Представництво та участь у цивільному процесі
органів та осіб, яким законом надано право захищати
права, свободи та інтереси інших осіб
Поняття та значення процесуальнгого представництва.
Види представництва у цивільному процесі.
Повноваження процесуального представника в суді.
Особливості участі у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи й інтереси інших осіб.


Цивільна процесуальна правосуб’єктність прокурора, органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, а також інших
фізичних та юридичних осіб, які захищають права інших осіб.
Література [5; 14; 24; 31; 34; 38; 41–44; 50; 56; 57; 62]
Тема 6. Цивільні процесуальні строки
Поняття, значення і види процесуальних строків.
Обчислення та закінчення цивільних процесуальних строків, наслідки їх пропущення. Зупинення перебігу процесуальних строків.
Поновлення та продовження процесуальних строків.
Література [14; 31; 34; 36; 43]
Тема 7. Цивільна юрисдикція та підсудність цивільних справ
Поняття та види цивільної юрисдикції. Цивільна юрисдикція суду.
Наслідки порушення правил підвідомчості цивільних справ.
Підвідомчість окремих категорій цивільних справ суду.
Поняття і види підсудності. Види територіальної підсудності: загальна, за вибором позивача, виключна, договірна, за зв’язком справ.
Наслідки порушення правил підсудності. Зміна підсудності.
Література [14; 15; 20; 31; 34; 36; 39; 43, 48; 49; 51; 61]
Тема 8.	Витрати з провадження цивільної справи
Поняття, види судових витрат та їх значення.
Судовий збір.
Витрати, пов’язані з розглядом судової справи: витрати на інформаційно-технічне забезпечення; витрати на правову допомогу; витрати сторін та їх представників, що пов’язані з явкою до суду; витрати,
пов’язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів і проведенням судових експертиз; витрати, пов’язані з проведенням огляду доказів за місцем їх знаходження та вчиненням інших дій, необхідних
для розгляду справи.
Відстрочення та розстрочення судових витрат, зменшення їх розміру або звільнення від їх оплати.
Повернення судового збору і коштів на оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду судової справи.
Розподіл судових витрат між сторонами.
Література [14; 31; 34; 43; 63; 65; 66]


Тема 9. Докази і доказування у цивільному процесі  
Роль доказів і доказування у цивільному процесі.
Поняття та види доказів у цивільному процесі.
Поняття та етапи доказування у цивільному процесі. Предмет
доказування. Підстави звільнення від доказування. Характеристика
окремих засобів доказування: пояснення сторін, третіх осіб та їхніх
представників; показання свідків; письмові докази; речові докази;
висновки експертів. Забезпечення доказів.
Література [3–7; 13; 14; 26; 28; 29; 31; 34; 43; 60; 67–69; 72]
Тема 10. Цивільна процесуальна відповідальність
Поняття, види і структура норм цивільного процесуального права.
Поняття, види і функції санкцій цивільного процесуального права.
Заходи процесуального примусу: попередження; видалення із залу
судового засідання; тимчасове вилучення доказів для дослідження
судом; привід свідка. Порядок застосування заходів процесуального
примусу.
Відшкодування майнових збитків.
Література [14; 31; 34; 37; 43; 59]
Змістовий модуль ІІ. Розгляд цивільних справ у позовному
провадженні
Тема 11. Пред’явлення позову та відкриття провадження
у справі  
Позов — процесуальний засіб реалізації права на відкриття провадження у цивільній справі в суді.
Поняття позову, його елементи, види позовів. Право на позов. Право на пред’явлення позову і процесуальний порядок його реалізації.
Відкриття провадження у справі. Правові наслідки відкриття провадження у справі.
Процесуальні засоби, що забезпечують відповідачеві захист своїх
прав проти позову. Зустрічний позов, форма і зміст зустрічної позовної заяви.



Позов третьої особи із самостійними вимогами. Об’єднання і
роз’єднання позовів.
Зміни у позовному спорі. Відмова від позову і визнання позову.
Мирова угода сторін.
Забезпечення позову. Види забезпечення позову. Відшкодування
збитків, завданих забезпеченням позову, та повернення предмета застави.
Література [5; 12; 14; 31; 34; 36; 43]
Тема 12. Процесуальний порядок провадження у справі
до судового розгляду
Поняття, мета та завдання підготовки справи до судового розгляду.
Судові виклики і повідомлення.
Попереднє судове засідання — основна процесуальна форма провадження у справі до судового розгляду.
Подання доказів, судові доручення щодо збирання доказів. Способи, процесуальний порядок забезпечення доказів.
Призначення справи до розгляду.
Література [12; 14; 25; 31; 34; 39; 43]
Тема 13. Розгляд цивільних справ у суді першої інстанції
Поняття і сутність судового розгляду цивільних справ. Порядок
розгляду справи.
Судове засідання — процесуальна форма розгляду цивільних
справ. Частини судового засідання з розгляду цивільної справи: підготовча; дослідження обставин справи і перевірка доказів (розгляд
справи по суті); судові дебати; ухвалення і оголошення рішення.
Ускладнення у процесі судового розгляду цивільних справ: відкладення розгляду справи; оголошення перерви у розгляді справи;
зупинення провадження у справі, його відновлення; залишення заяви
без розгляду; закриття провадження у справі.
Фіксування цивільного процесу технічними засобами. Журнал судового засідання. Зауваження щодо технічного запису судового засідання, журналу судового засідання та їх розгляд.
Література [8; 12; 14; 17; 27; 31; 34; 40; 43; 47; 59; 67–75]
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Тема 14.	Заочне провадження у цивільному процесі
Виникнення та еволюція заочного провадження у цивільному
процесі.
Поняття та умови проведення заочного розгляду справи. Відмінності заочного та змагального судочинства.
Форма і зміст заочного рішення.
Процесуальний порядок перегляду заочного рішення.
Скасування та оскарження заочного рішення. Законна сила заочного рішення.
Література [14; 18; 25; 31; 32; 34; 43]
Тема 15. Постанови суду першої інстанції
Поняття та види судових рішень.
Рішення суду: поняття, види, зміст і вимоги до нього.
Виправлення описок та арифметичних помилок у судовому рішенні. Прийняття додаткового рішення суду, роз’яснення рішення
суду.
Набрання рішенням суду законної сили.
Порядок постановлення ухвал, їх форма. Зміст ухвали суду.
Окремі ухвали суду, їх зміст і значення.
Набрання ухвалою суду законної сили.
Література [8; 14; 18; 19; 23; 31; 34; 37; 43; 59; 77]
Змістовий модуль ІІІ. Непозовні провадження
Тема 16.	Наказне (документарне) провадження у цивільному
процесі
Історія наказного провадження. Поняття та особливості наказного провадження. Порушення наказного провадження.
Судовий наказ: поняття, порядок видачі. Набрання судовим наказом законної сили. Скасування судового наказу.
Співвідношення судового наказу та виконавчого напису нотаріуса. Виконання судового наказу.
Література [14; 25; 31; 33; 34; 36; 43]
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Тема 17.	Окреме провадження
Окреме провадження як самостійний вид непозовного цивільного
судочинства.
Особи, які беруть участь у справах окремого провадження.
Процесуальний порядок розгляду справ окремого провадження.
Особливості розгляду справ окремого провадження: обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи
недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи,
надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності; визнання
особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою; усиновлення; встановлення фактів, що мають юридичне значення; відновлення
прав на втрачені цінні папери на пред’явника та векселі; передача безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність; визнання спадщини
відумерлою; надання особі психіатричної допомоги у примусовому
порядку; обов’язкова госпіталізація до протитуберкульозного закладу; розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю
щодо юридичних і фізичних осіб.
Розгляд судом у порядку окремого провадження справ про надання права на шлюб, про розірвання шлюбу за заявою подружжя, яке
має дітей, про поновлення шлюбу після його розірвання, про встановлення режиму окремого проживання за заявою подружжя.
Література [14; 21; 22; 31; 34, 40; 43; 74; 77]
Змістовий модуль IV. Перегляд судових рішень
та процесуальні аспекти, пов’язані
з виконанням судових рішень
у цивільних справах
Тема 18.	Апеляційне провадження
Сутність і значення апеляційного провадження.
Право апеляційного оскарження рішень та ухвал суду першої інстанції та процесуальний порядок його реалізації.
Підготовка і порядок розгляду справи апеляційним судом.
Повноваження суду апеляційної інстанції.
Рішення та ухвали апеляційного суду, їх законна сила.
Література [14; 30; 31; 34; 37; 40; 43]
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Тема 19.	Касаційне провадження
Інститут касаційного оскарження і перевірки судових рішень та
ухвал — цивільна процесуальна гарантія забезпечення законності судових рішень.
Право касаційного оскарження рішень суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку, рішень і ухвал апеляційного
суду, ухвалених за результатами апеляційного розгляду та процесуальний порядок його реалізації.
Право оскарження у касаційному порядку ухвал суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку та ухвал апеляційного суду, якщо вони перешкоджають подальшому провадженню
у справі.
Процесуальний порядок розгляду справи судом касаційної інстанції.
Порядок ухвалення рішення та постановлення ухвал судом касаційної інстанції. Законна сила рішення та ухвали суду касаційної
інстанції.
Література [14; 31; 34; 37; 40; 43]
Тема 20. Провадження у зв’язку з винятковими
та нововиявленими обставинами
Сутність і значення перегляду судових рішень та ухвал, що набрали законної сили, у зв’язку з винятковими та нововиявленими обставинами.
Право, підстави оскарження судових рішень у зв’язку з винятковими обставинами. Порядок подання та допуск скарги до провадження у зв’язку з винятковими обставинами. Повноваження Верховного
Суду України при розгляді справи у зв’язку з винятковими обставинами.
Підстави перегляду рішень, ухвал суду чи судового наказу, що набрали законної сили, у зв’язку з нововиявленими обставинами. Процесуальний порядок розгляду заяви про перегляд рішення, ухвали
суду чи судового наказу у зв’язку з нововиявленими обставинами.
Повноваження суду за результатами перегляду рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами.
Література [14; 31; 34; 43]
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Тема 21. Процесуальні питання, пов’язані з виконанням
судових рішень у цивільних справах і відновленням
втраченого судового провадження
Негайне виконання судових рішень.
Звернення судових рішень до виконання. Виконавчі документи.
Повноваження суду, пов’язані з виконавчим провадженням з примусового виконання його рішень: вирішення питання про оголошення розшуку боржника або дитини; вирішення питання про примусове проникнення до житла чи іншого володіння особи; відстрочення і
розстрочення виконання, зміна чи встановлення способу і порядку
виконання; вирішення питання про звернення стягнення на грошові
кошти, що знаходяться на рахунках; питання про повенення виконання рішення; заміна сторони виконавчого провадження.
Судовий контроль за виконанням судових рішень.
Процесуальний порядок розгляду справи про відновлення втраченого судового провадження.
Література [14; 31; 34; 43]
Тема 22.	Визнання та виконання рішень іноземних судів
в Україні
Підвідомчість, підсудність і порядок подання клопотань про визнання і виконання рішень іноземних судів.
Підстави для відмови у задоволенні клопотання про визнання і
приведення до виконання іноземного та арбітражного рішень.
Легалізація рішень іноземних судів як обов’язкова умова їх визнання і виконання.
Публічний порядок при визнанні і виконанні рішень іноземних
судів
Правові підстави та загальний порядок визнання і виконання рішень іноземних судів на території України.
Підготовка справ до судового розгляду і процедура їх розгляду.
Ухвала суду про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду.
Визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому
виконанню.
Література [14; 25; 31; 34; 43; 46–49; 64; 76]
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Тема 23. Провадження у справах  за участю іноземних осіб
Правове регулювання цивільного судочинства за участю іноземних осіб. Правове становище іноземців у цивільному процесі.
Підсудність судам України цивільних справ у спорах, в яких беруть участь іноземці, а також у спорах, в яких хоча б одна із сторін, які
беруть участь у справі, проживає за кордоном.
Виконання судових доручень іноземних судів і звернення судів
України з дорученням до іноземних судів.
Позови до іноземних держав і міжнародних організацій. Дипломатичний імунітет.
Література [14; 25; 31; 34; 40; 43; 454 48; 49; 55]
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
1. Цивільний процесуальний порядок захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб,
прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави.
2. Цивільно-процесуальне законодавство, межі його дії. Аналогії.
3. Поняття, значення цивільного процесуального права, його місце
у правовій системі України.
	4. Охарактеризувати основні сучасні проблеми судочинства в
цивільних справах.
	5. Цивільне судочинство, види провадження у цивільному судочинстві, стадії.
6. Відмітність позовного провадження від інших видів судочинства.
7. Принципи цивільного процесуального права, закріплені Конституцією України.
8. Зміст принципів, закріплених законодавством про судочинство.
9. Мова цивільного судочинства та процесуальних документів.
10. Поняття цивільних процесуальних правовідносин, передумови і
підстави виникнення.
11. Суб’єкти, зміст і об’єкти цивільних процесуальних правовідносин.
12. Цивільна процесуальна правоздатність і цивільна процесуальна
дієздатність.
13. Склад суду. Правове положення суддів у цивільному процесі.
14. Підстави, порядок і наслідки відводу суду (суддів).
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15. Народні засідателі, їхнє місце, роль і статус у цивільному судочинстві.
16. Поняття сторін у цивільному процесі, їхні процесуальні права і
обов’язки.
17. Мета, підстави, види цивільної процесуальної співучасті сторін,
процесуальні права та обов’язки співучасників.
18. Умови і процесуальний порядок заміни неналежної сторони та її
правові наслідки.
19. Процесуальний порядок вступу у процес по справі правонаступника, його правове становище.
20. Поняття і види третіх осіб у цивільному судочинстві.
21. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору сторін: поняття, підстави і процесуальний порядок вступу їх до
справи, процесуальні права та обов’язки.
22. Порядок залучення до участі у справі або вступу у справу третіх
осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору сторін:
підстави участі, процесуальний порядок вступу (притягнення) їх
до справи.
23. Поняття, значення процесуального представництва та види.
24. Процесуально-правове становище представника у провадженні
цивільних справ у суді першої інстанції.
25. Повноваження процесуального представника в суді, порядок
оформлення його повноважень..
26. Форми участі у цивільному процесі органів та осіб, яким законом
надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб.
27. Особливості участі у цивільному процесі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
28. Підстави і процесуальні форми участі прокурора у цивільному
процесі, його процесуальні права і обов’язки.
29. Поняття і види процесуальних строків, їх значення.
30. Обчислення та закінчення процесуальних строків, наслідки їх
пропущення.
31. Зупинення, поновлення та продовження процесуальних строків.
32. Цивільна процесуальна правосуб’єктність органів державної влади, органів місцевого самоврядування з метою захисту прав, свобод та інтересів інших осіб.
33. Загальна характеристика інших учасників цивільного процесу.
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34. Права та обов’язки осіб, які здійснюють організаційно-технічне
забезпечення цивільного процесу.
35. Права та обов’язки осіб, які сприяють розгляду і вирішенню
цивільної справи по суті.
36. Види участі у цивільному процесі особи, яка надає правову допомогу, її права.
37. Поняття та види цивільної юрисдикції. Значення інституту
цивільної юрисдикції.
38. Цивільна юрисдикція суду. Наслідки порушення правил підвідомчості цивільних справ.
39. Поняття, види підсудності цивільних справ.
	40. Наслідки порушення правил підсудності. Підстави для зміни підсудності. Недопустимість спорів про підсудність.
	41. Поняття та види витрат з провадження цивільної справи.
	42. Судовий збір (державне мито). Об’єкт справляння судового збору.
	43. Ціна позову. Ставки справляння судового збору (державного
мита).
	44. Розподіл судових витрат між сторонами.
	45. Витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.
	46. Відстрочення, розстрочення і зменшення розміру судових витрат,
звільнення від їх оплати. Повернення судових витрат.
	47. Цивільна процесуальна відповідальність. Поняття, види і функції
санкцій цивільного процесуального права.
	48. Заходи процесуального примусу: види, підстави і порядок застосування.
	49. Охарактеризувати санкції кримінальної, адміністративної, дисциплінарної відповідальності за цивільні процесуальні правопорушення.
	50. Поняття та види доказів у цивільному процесі.
	51. Поняття та етапи доказування у цивільному процесі.
	52. Забезпечення доказів.
	53. Предмет, елементи процесу доказування. Підстави для звільнення від доказування.
	54. Поняття та особливості наказного провадження.
	55. Наказне (документарне) провадження як спрощена правова процедура.
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	56. Судовий наказ: поняття, порядок видачі та скасування, набрання
законної сили.
	57. Позов — процесуальний засіб порушення цивільної справи у суді.
Види позовів.
	58. Право на пред’явлення позову і процесуальний порядок його реалізації.
	59. Форма і зміст позовної заяви.
60. Підстави і порядок залишення позовної заяви без руху, повернення заяви.
61. Судові виклики і повідомлення.
62. Умови, порядок і правові наслідки відкриття провадження у
справі.
63. Процесуальні засоби захисту інтересів відповідача.
64. Випадки об’єднання і роз’єднання позовів.
65. Поняття, мета і завдання провадження у справі до судового розгляду.
66. Попереднє судове засідання — основна процесуальна форма провадження у справі до судового розгляду, особливості його проведення.
67. Поняття і сутність судового розгляду цивільних справ у суді першої інстанції.
68. Поняття забезпечення позову, види (заходи).
69. Особливості вжиття заходів забезпечення позову до подання позовної заяви.
70. Порядок розгляду судом справи, складові судового засідання.
71. Відкладення розгляду справи або оголошення перерви в її розгляді.
72. Зупинення провадження у справі, його відновлення.
73. Закриття провадження у справі та залишення заяви без розгляду.
74. Право на зміни у позові, процесуальний порядок зміни.
75. Відмова від позову і визнання позову. Мирова угода сторін.
76. Фіксування судового засідання технічними засобами.
77. Поняття та види судових рішень. Рішення суду: поняття, види,
зміст і вимоги до нього.
78. Набрання рішенням суду законної сили.
79. Умови та процесуальний порядок проведення заочного розгляду
справи.
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80. Перегляд, оскарження та скасування заочного рішення.
81. Загальна характеристика та склад справ окремого провадження.
82. Розгляд судом справ про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи.
83. Розгляд судом справ про надання неповнолітній особі повної
цивільної дієздатності.
84. Розгляд судом справ про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою.
85. Розгляд судом справ про усиновлення.
86. Розгляд судом справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення.
87. Сутність і значення апеляційного провадження.
88. Право апеляційного оскарження і процесуальний порядок його
реалізації.
89. Порядок касаційного оскарження рішень й ухвал суду.
90. Провадження у зв’язку з винятковими та нововиявленими обставинами.
Вказівки  до  виконання  контрольної  роботи
Метою контрольної роботи є вивчення цивільного процесуального права і перевірка засвоєння студентом здобутих знань, його грамотність, загальна культура та ерудиція.
При написанні контрольної роботи студент повинен достатньо
повно розкрити основні поняття і терміни, що стосуються питань в
контрольній роботі, продемонструвати уміння самостійно аналізувати конкретні ситуації, аргументовано відповідати на запитання, поставлені в задачах, використовувати відповідні нормативні акти.
Перш ніж приступити до вирішення завдання, треба визначити, до
якої теми дисципліни “Цивільного процесу” вона належить, вивчити
відповідний розділ підручника, необхідні нормативні акти.
Відповіді на питання задачі повинні бути повними, обґрунтованими, необхідно не тільки вказати на можливі порушення норм чинного
законодавства, а й визначити наслідки такого порушення і засоби захисту порушених прав. При цьому слід посилатися на конкретні статті, пункти нормативних актів. При розв’язанні задач необхідно використати постанови Пленуму Верховного Суду України. Контрольну
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роботу студент виконує індивідуально у письмовій формі відповідно
до вказівок і запропонованих варіантів завдань. Контрольна робота
складається з двох частин: теоретичної та практичної.
Варіант завдання студент вибирає за першою літерою свого прізвища (див. таблицю).
Перша літера прізвища студента

Номер варіанта контрольної роботи

А-В
Г-Є
Ж-З
І-К

1
2
3
4

Л-М
Н-О
П-Р
С-У
Ф-Ч
Щ-Я

5
6
7
8
9
10

ВАРІАНТИ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ
Варіант 1
1. Цивільне судочинство та його стадії.
2. Основні принципи правосуддя.
3. Задача.
Малигіна звернулася до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення нарахованої, але не виплаченої їй суми заробітної
плати. Суд, перевіривши подані матеріали, встановив, що із заяви і
поданих документів вбачається спір про право, оскільки сума, яку
просить стягнути заявниця, більша на 2000 грн від суми, яка підтверджена у довідці роботодавцем. Суд відмовив Малигіній у прийнятті
заяви про видачу судового наказу.
Чи правильне рішення постановив суд?
Який розмір судового збору сплачується за подання заяви про видачу судового наказу?
Чи повертається внесена сума судового збору стягувачу в разі відмови у прийнятті заяви про видачу судового наказу?
Складіть проект заяви про видачу судового наказу про стягнення
нарахованої, але не виплаченої працівникові суми заробітної плати.
20

Варіант 2
1. Цивільне процесуальне право та його значення.
2. Підстави, порядок, наслідки відводу (самовідводу) судді.
3. Задача.
Маркіна подала позовну заяву до суду про розподіл майна подружжя. Суддя встановив, що позовну заяву подано без додержання
вимог, викладених у статтях 119 і 120 ЦПК України. Крім того, позивачка не сплатила судовий збір і не оплатила витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи. Суд виніс ухвалу про
повернення позовної заяви позивачці.
Чи правильні дії суду? Дайте правовий аналіз ситуації.
Складіть проект заяви до суду про забезпечення позову у цивільній справі за позовом про розподіл майна подружжя.
Варіант 3
1. Принципи цивільного процесуального права, закріплені законодавством про судочинство.
2. Представництво у цивільному процесі, види.
3. Задача.
Склярова звернулася до суду з позовом про стягнення зі свого
чоловіка аліментів на утримання неповнолітнього сина. У позовній
заяві вона зазначила, що відповідач проживає разом з ними, але матеріально сім’ї не допомагає, оскільки сплачує аліменти на утримання дочки від першого шлюбу й утримує непрацездатного батька.
Визначіть осіб, які беруть участь у справі.
Складіть проект позовної заяви до суду про стягнення аліментів
на утримання неповнолітньої дитини.
Варіант 4
1. Цивільні процесуальні правовідносини, їх суб’єкти, зміст, об’єкт.
2. Мета і завдання провадження у справі до судового розгляду.
3. Задача.
Розглядаючи цивільну справу про стягнення збитків, суд ухвалив
заочне рішення на підставі наявних у справі доказів, оскільки відповідач Ткачук на судове засідання не з’явився, був належним чином
повідомлений про судове засідання і від нього не надійшло повідомлення про причини неявки. Позивач заперечував проти процедури
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заочного провадження, що було зафіксовано в окремій заяві, яка була
приєднана до матеріалів цивільної справи.
Чи порушив суд першої інстанції норми процесуального права у
цій ситуації?
Чи має право оскаржити заочне рішення позивач?
Складіть проект заяви до суду про перегляд заочного рішення.
Варіант 5
1. Сторони у цивільному процесі, їхні процесуальні права та
обов’язки.
2. Правове положення суддів у цивільному процесі. Склад суду.
3. Задача.
Суддя під час провадження у справі до судового розгляду об’єднав
для розгляду в одному провадженні кілька однорідних позовних вимог — про стягнення збитків — до одного й того ж відповідача. Один із
співучасників не брав участі у розгляді судової справи, був належним
чином повідомлений про час і місце судових засідань, про причини
неявки до суду не повідомляв. Суд, розглянувши справу по суті, ухвалив рішення на користь усіх співпозивачів, задовольнивши позовні
вимоги кожного з них.
Дайте правовий аналіз ситуації. Назвіть види процесуальної
співучасті.
Складіть проект заяви про відвід судді.
Варіант 6
1. Поняття позову, його елементи.
2. Правове становище третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги.
3. Задача.
Мамонова подала заяву до суду про встановлення факту, що має
юридичне значення — факту родинних відносин між нею та її померлою матір’ю, посилаючись на те, що таке рішення суду їй треба для
одержання у нотаріальній конторі свідоцтва про право на спадщину,
та додала необхідні докази по справі, які цей факт підтверджують.
Суддя, встановивши в особистій розмові з заявницею, що об’єктом
спадщини є чотирикімнатна квартира по вул. Хрещатик у м. Києві
та що заявниця пропустила строк для прийняття спадщини, своєю
ухвалою залучив до участі у справі орган місцевого самоврядування
за місцем відкриття спадщини.
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Який порядок судочинства у справах про встановлення юридичних фактів?
Чи є у наведеній ситуації підстави для відводу судді?
Складіть проект заяви до суду про встановлення факту родинних
стосунків між фізичними особами.
Варіант 7
1. Ускладнення в процесі судового розгляду цивільних справ.
2. Поняття та види судових витрат.
3. Задача.
Відповідач по справі через свого процесуального представника
подав до суду заяву із клопотанням зупинити провадження у справі
та надав у розпорядження суду документ, який підтверджував факт
знаходження відповідача у тривалому службовому відрядженні у
складі дипломатичного представництва в іноземній державі. Суд задовольнив клопотання і постановив ухвалу про зупинення провадження у справі на час перебування сторони у тривалому службовому
відрядженні.
Чи були допущені судом порушення цивільного процесуального
законодавства у цій справі?
Чи може бути оскаржена в апеляційному порядку ухвала про зупинення провадження у справі?
Складіть проект заяви до суду про відновлення провадження у
справі.
Варіант 8
1. Охарактеризувати види територіальної підсудності.
2. Процесуальний порядок апеляційного оскарження рішень і ухвал суду першої інстанції.
3. Задача.
Судом було розглянуто цивільну справу за позовом Лукашук до
БКК № 2 про поновлення її на роботі, стягнення заборгованості по
заробітній платі та грошових коштів за вимушений прогул по день
постановлення судом рішення. Суд задовольнив вимоги позивачки у
повному обсязі, але не допустив негайного виконання рішення. Позивачка подала заяву про ухвалення додаткового рішення. Суд постановив ухвалу, якою відмовив в ухваленні додаткового рішення.
Чи підлягає клопотання позивачки задоволенню?
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Чи можна оскаржити в апеляційному порядку таку ухвалу окремо
від рішення суду?
Складіть проект заяви про апеляційне оскарження ухвали суду
першої інстанції.
Варіант 9
1. Система цивільно-процесуального законодавства України.
2. Повноваження Верховного Суду України при розгляді справи у
зв’язку з винятковими обставинами.
3. Задача.
Позивач по справі оскаржив у касаційному порядку рішення суду
першої інстанції після його перегляду в апеляційному порядку у
встановлений законом строк. Суддя-доповідач постановив ухвалу,
в якій зазначив підстави для залишення касаційної скарги без руху:
несплата суми судового збору та не оплата витрат на інформаційнотехнічне забезпечення розгляду справи, та встановив строк для усунення недоліків. Позивач у встановлений судом строк визначені недоліки не усунув.
Яку ухвалу має постановити суддя касаційної інстанції?
Варіант 10
1. Цивільні процесуальні строки, порядок їх обчислення.
2. Поняття та етапи доказування у цивільному процесі.
3. Задача.
Прокурор звернувся до суду із позовом про визнання шлюбу недійсним в інтересах 90-річної громадянки Мироненко. До ухвалення судом рішення Мироненко померла і суд закрив провадження у
справі.
Чи допустив суд порушення цивільно-процесуального законодавства, прийнявши таке рішення?
Чи має право прокурор оскаржити в апеляційному порядку ухвалу суду першої інстанції?
Складіть проект апеляційної скарги на ухвалу суду першої інстанції від імені прокурора.
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