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Загальні відомості про навчальну дисципліну 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні принципи, доктринальні 

засади, правові джерела, окремі поняття, терміни, визначення, дефініції, юридичні категорії 

та інститути цивільного процесуального права, особливості вирішення основних 

конструкційно-догматичних проблем національного законодавства, які зберігають своє 

науково-практичне значення під час аналізу та розробки сучасного праворозуміння. 

 

1.Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Цивільне процесуальне право: сучасні 

аспекти правозастосування» є досягнення всебічного глибокого розуміння природи і суті 

теоретичних положень науки цивільного процесуального права, ознайомлення з порядком 

розгляду і вирішення цивільних справ, формування відповідних професійних компетенцій 

щодо правильного застосування отриманих знань та правових норм при вирішенні 

конкретних завдань. 

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Цивільне процесуальне право: 

сучасні аспекти правозастосування» є формування у здобувачів вищої освіти системи 

науково-теоретичних та практичних знань, засвоєння суті цивільних процесуальних 

правових категорій, змісту цивільних процесуальних правових інститутів, об’єктивних 

закономірностей їх розвитку, навчання розумінню конкретного змісту норм цивільного 

процесуального законодавства, оволодіння навичок самостійної практичної роботи з 

відповідними нормативно-правовими актами, тлумачення їх та правильного застосовування 

при вирішенні конкретних справ. 

 

Пререквізити: 

філософія правозастосування та логіка юридичної аргументації; сучасні методології 

науково-правових досліджень; юридична компаративістика; нормопроектувальна та 

правозастосовна діяльність юриста; право інтелектуальної власності 

 

Постреквізити: 

інформаційні системи та технології в правозастосовчій діяльності; цивільне право: 

сучасні аспекти правозастосування; особливості розгляду окремих категорій цивільних 

справ; сучасні аспекти спадкового права; сучасні аспекти договірного права 

 

Компетентності відповідно до другого рівня вищої освіти ступеня магістр зі 

спеціальності 081 «Право» 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або 

інноваційного характеру у сфері права. 

Загальні 

компетентності 

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел.  

ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК8. Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей 

знань/видів економічної діяльності).  

ЗК9. Здатність працювати в міжнародному контексті.  

ЗК10. Здатність розробляти проекти та управляти ними. 

Спеціальні (фахові, 

предметні) компетентності 

ФК1. Здатність застосовувати принципи верховенства 

права для розв’язання складних задач і проблем, у тому числі, 

у ситуаціях правової невизначеності.  

ФК2. Здатність аналізувати та оцінювати вплив правової 
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системи Європейського Союзу на правову систему України.  

ФК3. Здатність аналізувати та оцінювати вплив 

Конвенції про захист прав людини та основоположних 

свобод, а також практики Європейського суду з прав людини 

на розвиток правової системи та правозастосування в Україні.  

ФК4. Здатність оцінювати взаємодію міжнародного 

права та міжнародних правових систем з правовою системою 

України.  

ФК5. Здатність використовувати сучасні правові 

доктрини та принципи у правотворчості та в процесі 

застосовування інститутів публічного і приватного права, а 

також кримінальної юстиції.  

ФК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові 

рішення, давати розгорнуту юридичну аргументацію.  

ФК7. Здатність застосовувати знання та розуміння 

основних засад (принципів) та процедур судочинства в 

Україні.  

ФК8. Здатність застосовувати медіацію та інші правові 

інструменти альтернативного позасудового розгляду та 

вирішення правових спорів.  

ФК13. Здатність доносити до фахівців і нефахівців у 

сфері права інформацію, ідеї, зміст проблем та характер 

оптимальних рішень з належною аргументацією.  

ФК15. Здатність самостійно готувати проекти актів 

правозастосування, враховуючи вимоги щодо їх законності, 

обґрунтованості та вмотивованості. 

 

Здобувачі другого рівня вищої освіти ступеня магістр зі спеціальності 081 

«Право» повинні продемонструвати такі результати навчання: 

ПРН 3. Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних 

джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, статистичні, 

тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи 

дослідження.  

ПРН 7. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати 

варіанти їх розв’язання.  

ПРН 8. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно 

опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових досліджень та 

практичної діяльності.  

ПРН 9. Генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології у наданні правничих 

послуг.  

ПРН 10. Аналізувати взаємодію міжнародного права та міжнародно-правових систем з 

правовою системою України на основі усвідомлення основних сучасних правових доктрин, 

цінностей та принципів функціонування права.  

ПРН 13. Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових 

інститутів.  

ПРН 14. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування.  

ПРН 15. Мати практичні навички розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією 

процесуальних функцій суб’єктів правозастосування.  

ПРН 16. Брати продуктивну участь у розробці проектів нормативно-правових актів, 

обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати результати їх впливу на 

відповідні суспільні відносини.  
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ПРН 17. Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі правозастосування 

у різних сферах професійної діяльності. 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої освіти 

повинні: 

знати: 

 основні правові категорії цивільного процесуального права;  

 зміст норм цивільного процесуального права; 

 основні інститути цивільного процесуального правах, а також об’єктивні 

закономірності їх розвитку; 

 систему цивільного процесуального законодавства України; 

 стан основних проблем науки цивільного процесуального права; 

 

вміти: 

 використовувати отримані знання для вирішення професійних завдань; 

 знаходити необхідні норми цивільного процесуального законодавства України, 

правильно тлумачити їх і застосовувати на практиці; 

 аргументувати власну точку зору щодо прийнятого в конкретній ситуації рішення; 

 виявляти наявні проблеми і визначати шляхи їх вирішення. 

 

2. Структура навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Характеристика навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

(д/б та ксф) 

заочна форма навчання 

(д/б та ксф) 

Рік підготовки 

І І 

Загальна кількість годин – 

135 (для денної форми 

навчання) 

Загальна кількість годин – 

135 (для заочної форми 

навчання) 

 

 

Семестр 

2 2 

Лекції 

6/6 год. 

Семінарські 

30/8 год. 

Практичні 

28/8 год. 

Самостійна робота 

71/113 год. 

Вид контролю 

екзамен 



6 

 

3. Структура залікового кредиту (тематичний план) 

 

 

Назви розділів і тем 

 

 

 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

всього у тому числі всього у тому числі 

 

 

л сем. п с. р.  

 

л сем. п с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Тема 1. Судова влада та 

правосуддя в цивільних 

справах. Вчення про цивільні 

процесуальні відносини 

 

34 2 6 6 20 29 2 2 2 23 

Тема 2. Проблеми визначення 

поняття, системи та змісту 

окремих принципів цивільного 

процесуального права. Поняття 

та значення цивільної 

процесуальної форми 

 

37 2 10 8 17 36 2 2 2 30 

Тема 3. Проблеми 

процесуальних строків 

 
23  4 2 17 34  2 2 30 

Тема 4. Проблеми доказування 

та доказів у цивільному 

процесі. Проблеми перегляду 

судових рішень 

 

41 2 10 12 17 36 2 2 2 30 

Екзамен  (або Залік) 
Екзамен Екзамен 

Усього годин 135 6 30 28 71 135 6 8 8 113 
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4. Плани семінарських та практичних занять
1
 

4.1. Плани семінарських занять 

 

ТЕМА 1. Судова влада та правосуддя в цивільних справах. Вчення про цивільні 

процесуальні відносини 

 (навч. час – 6 год.) 

Питання до семінарських занять: 

1. Проблеми розвитку форм захисту прав та законних інтересів громадян та 

організацій.  

2. Вплив реформування приватного права на розвиток системи і форм цивільної 

юрисдикції. 

3. Судова система України: стан та перспективи розвитку.  

4. Судова форма захисту цивільних прав, свобод та інтересів фізичних осіб, 

юридичних осіб та інтересів держави (поняття та значення).  

5. Проблеми розмежування компетенції загальних і господарських судів. 

6. Проблеми розмежування компетенції загальних судів і нотаріату. 

7. Третейські суди: поняття, види, компетенція. Порядок розгляду справ в 

третейських судах. 

8. Поняття правосуддя в цивільних справах.  

9. Проблеми визначення предмету цивільного процесуального права.  

10. Проблеми визначення методу правового регулювання цивільних процесуальних 

відносин.  

11. Проблеми визначення джерел цивільного процесуального права. 

12. Проблеми доступності правосуддя та юридичної допомоги. 

13. Проблеми визначення поняття цивільних процесуальних правовідносин та 

передумови їх виникнення. 

14. Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин.  

15. Класифікація суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин.  

16. Об'єкти та зміст цивільних процесуальних правовідносин. 

17. Суд як суб’єкт цивільних процесуальних правовідносин. Цивільна юрисдикція 

судів. Компетенція судів щодо розгляду цивільних справ. 

18. Проблеми визначення процесуального становища учасників цивільного процесу.  

19. Проблеми визначення процесуального становища сторін в цивільному процесі.  

20. Проблеми визначення процесуального становища третіх осіб в цивільному 

процесі.  

21. Процесуальне правонаступництво.  

22. Проблеми визначення процесуального становища представників.  

23. Проблеми участі у цивільному процесі органів та осіб, яким за законом надано 

право захищати права, свободи та інтереси інших осіб. 

24. Проблеми участі в розгляді цивільних справ інших учасників цивільного процесу. 

 

                                           
1 Плани проведення семінарських та практичних занять приводяться у відповідності до структури залікового кредиту з розрахунку 135 

годин на навчальну дисципліну. 
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ТЕМА 2. Проблеми визначення поняття, системи та змісту окремих принципів 

цивільного процесуального права. Поняття та значення цивільної процесуальної форми 

 (навч. час – 10 год.) 

Питання до семінарських занять: 

1. Проблема визначення поняття принципів цивільного процесуального права. 

2. Проблема системи принципів цивільного процесуального права. 

3. Поєднання диспозитивності та процесуальної активності суду як принцип 

цивільного судочинства. 

4. Поєднання змагальності та процесуальної активності суду як принцип цивільного 

судочинства. 

5. Принцип поєднання начал рівноправності сторін та забезпечення балансу їх 

рівних правових можливостей.  

6. Проблеми визначення поняття та значення цивільного процесу (цивільного 

судочинства).  

7. Стадії цивільного судочинства. 

8. Проблеми визначення поняття цивільної процесуальної форми (суть, основні риси 

та значення) у цивільному процесі. 

9. Проблеми позовної форми захисту цивільних прав та інтересів фізичних та 

юридичних осіб.  

10. Проблеми розгляду справ у порядку спрощеного провадження.  

11. Проблеми заочного розгляду справ. 

12. Проблеми наказного провадження у цивільному процесі. 

13. Проблеми окремого провадження у цивільному процесі. 

 

 

ТЕМА 3. Проблеми процесуальних строків 

 (навч. час – 4 год.) 

Питання до семінарських занять: 

1. Проблеми визначення поняття та види процесуальних строків у цивільному 

процесі. 

2. Початок перебігу процесуальних строків у цивільному процесі. 

3. Закінчення процесуальних строків у цивільному процесі. 

4. Зупинення процесуальних строків у цивільному процесі. 

5. Наслідки пропущення процесуальних строків у цивільному процесі. 

6. Поновлення та продовження процесуальних строків у цивільному процесі. 

 

 

ТЕМА 4. Проблеми доказування та доказів у цивільному процесі. Проблеми 

перегляду судових рішень 

 (навч. час – 10 год.) 

Питання до семінарських занять: 

1. Проблеми визначення поняття доказів та доказування у цивільному процесі. 

2. Доказові факти у цивільному процесі. 

3. Предмет доказування. Проблеми визначення предмету доказування по 

конкретним категоріям справ. 

4. Правові презумпції (поняття, значення).  

5. Значення правових презумпцій при розподілі обов’язків по доказування між 

сторонами. 

6. Класифікація доказів у цивільному процесі. 

7. Забезпечення доказів у цивільному процесі. 

8. Підстави, способи і порядок забезпечення доказів.  
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9. Проблеми реалізації права апеляційного та касаційного оскарження.  

10. Строки апеляційного та касаційного оскарження.  

11. Форма і зміст апеляційної та касаційної скарг.  

12. Порядок розгляду справи апеляційним та касаційним судами.  

13. Межі розгляду справи апеляційним та касаційним судами.  

14. Повноваження судів апеляційної та касаційної інстанції. 

 

 

4.2. Завдання для практичних занять 

Загальні методичні поради: 

Здобувачам вищої освіти в робочих зошитах пропонується розглянути та вирішити 

практичні ситуації та виконати завдання. Оформлення повинно містити розгорнуту 

обґрунтовану відповідь з обов’язковим посиланням на нормативно-правові джерела. 

Перевіряється викладачем під час проведення практичних занять. 

 

ТЕМА 1. Судова влада та правосуддя в цивільних справах. Вчення про цивільні 

процесуальні відносини 

 (навч. час – 6 год.) 

1. Ознайомтесь з нижченаведеними судовими рішеннями та з’ясуйте чи  ці судові 

рішення є прийнятими в рамках цивільного судочинства?  

1) http://reyestr.court.gov.ua/Review/25479402; 

2) http://reyestr.court.gov.ua/Review/25464587;  

3) http://reyestr.court.gov.ua/Review/25454065;  

4) http://reyestr.court.gov.ua/Review/25451743;  

5) http://reyestr.court.gov.ua/Review/25717805;  

6) http://reyestr.court.gov.ua/Review/25896984;  

7) http://reyestr.court.gov.ua/Review/25464618. 

 

2. Ознайомитися з переліком науково-дослідних установ судових експертиз, які 

діють в Україні (http://www.minjust.gov.ua/section/8). Сформулюйте їх роль в захисті 

цивільних прав та інтересів.  

 

3. Ознайомитися з переліком науково-дослідних установ судових експертиз, які 

діють в Україні (http://www.minjust.gov.ua/section/8). Сформулюйте їх роль в захисті 

цивільних прав та інтересів.  

 

4. Вирішити ситуаційну задачу: 

Підприємець Іванов уклав з підприємцем Сидоровим договір обміну житлових 

приміщень, що належать кожному з них на праві приватної власності і використовувалися 

для проживання їх сімей.  

Згодом Іванов звернувся в суд загальної юрисдикції з позовом про визнання договору 

обміну жилими приміщеннями недійсним, мотивуючи звернення до суду тим, що його ввели 

в оману щодо якості житлового приміщення. 

Суддя відмовив у відкритті провадження по справі, мотивувавши відмову тим, що 

спори між фізичними особами - підприємцями розглядаються господарськими судами.  

Чи правомірна дія суду ? 
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ТЕМА 2. Проблеми визначення поняття, системи та змісту окремих принципів 

цивільного процесуального права. Поняття та значення цивільної процесуальної форми 

 (навч. час – 10 год.) 

Завдання 1 

Проаналізуйте засади (принципи) цивільного процесуального права, закріплені в 

різних законодавчих актах, складіть таблицю принципів цивільного процесуального права, 

які містяться в Конституції України, ЦПК України у законах України «Про судоустрій і 

статус суддів», «Про міжнародне приватне право» за поданою нижче схемою. 

 

 Конституція 

України 

ЦПК України 

(чинна 

редакція) 

Закон України 

«Про 

судоустрій і 

статус суддів» 

Закон України 

«Про 

міжнародне 

приватне 

право» 

принципи 

цивільного 

процесуального 

права 

    

 

Проаналізуйте інформацію. Чи є принципи цивільного судочинства, які дублюються у 

всіх зазначених актах законодавства? Чи однаковим чином визначено зміст у таких 

принципах у різних актах законодавства? 

 

Завдання 2 

Відповісти на поставлені питання: 

1. Які з форм захисту порушених прав слід використовувати у разі порушення прав 

власника у користуванні земельною ділянкою? 

2. Які з форм захисту порушених прав слід використовувати у разі спричинення 

шкоди? 

 

Завдання 3 

Вирішити ситуаційні задачі: 

Задача 1 

06 травня 2019 р. на перехресті вулиць С. Петлюри і Саксаганського сталася ДТП за 

участю автомобілів під керуванням Іванова Романа Сергійовича та Петрова Павла 

Вікторовича. Винним у ДТП було визнано Іванова Р. С., який працює водієм у ТОВ 

«Екпедитор» і в момент зіткнення відповідно до шляхового листа пересувався на 

службовому автомобілі у робочих справах. Петров П.В. звернувся до суду з позовом про 

відшкодування завданої в результаті ДТП матеріальної шкоди. 

Визначте, хто із зазначених осіб повинен мати процесуальний статус відповідача, 

третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору, третьої особи, яка не 

заявляє самостійних вимог на предмет спору, в цьому судовому процесі. 

 

Задача 1 

У суді розглядається справа за позовом Кредитної спілки «Народний кредит» до 

Іванова Романа Сергійовича про стягнення заборгованості за кредитним договором, який був 

укладено за згоди дружини позичальника – Іванової Світлани Василівни. До участі в справі 

як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні  

відповідача було залучено Іванову Світлану Василівну. 

Проаналізуйте, чи правильно встановлено процесуальний статус дружини 

позичальника. 
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ТЕМА 3. Проблеми процесуальних строків 

 (навч. час – 4 год.) 

Завдання 1: 

Вирішити ситуаційну задачу: 

Фабула задачі: 

11 листопада 2014 року ПАТ «Родовід Банк» звернулось до суду з позовом до ОСОБА 

про стягнення заборгованості за кредитним договором.  

Позивач зазначав, що 19 грудня 2006 року між ним та відповідачем укладено 

кредитний договір, за яким банк надав позичальнику кредит у розмірі 17 тис. 445 доларів 

США зі сплатою 12,5 % річних на строк до 16 грудня 2011 року. Посилаючись на те, що 

позичальник неналежно виконував зобов’язання за кредитним договором, унаслідок чого 

станом на 4 листопада 2017 року виникла заборгованість, яку позивач просив стягнути з 

відповідача внаслідок порушення строків повернення кредиту чи сплати процентів 

позичальник зобов’язався сплачувати банку. 

Місцевий загальний суд  рішенням від 8 квітня 2015 року позовні вимоги ПАТ 

«Родовід Банк» задовольнив частково: стягнув з ОСОБА на користь ПАТ «Родовід Банк» 

заборгованості за кредитним договором у розмірі 276 доларів США та три проценти річних 

від суми простроченої кредитної заборгованості.  

Ухвалюючи рішення про задоволення позовних вимог ПАТ «Родовід Банк», суд 

першої інстанції виходив з того, що умовами кредитного договору передбачено сплату 

заборгованості за кредитом та нарахованих процентів щомісяця до 10-го числа (включно) 

кожного календарного місяця, тому перебіг позовної давності починається з наступного дня 

після цієї дати (11 листопада 2011 року) й закінчується у відповідне число останнього місяця 

строку (10 листопада 2014 року). З огляду на те, що з вимогою про стягнення заборгованості 

за кредитом та про дострокове повернення кредиту банк звернувся до суду 11 листопада 

2018 року, суд дійшов висновку, що з урахуванням позовної давності з відповідача підлягає 

стягненню сума щомісячного простроченого платежу зі строком виконання згідно з графіком 

погашення у розмірі 276 доларів США та 3 % річних у розмірі 308 грн 95 коп.         

Суди апеляційної та касаційної інстанцій у справі дійшли висновку про сплив 

позовної давності 11 листопада 2014 року, тому рішення суду першої інстанції в частині 

стягнення лише останнього платежу в розмірі 276 доларів США підлягає скасуванню. 

Завдання: На підставі аналізу норми матеріального права щодо початку перебігу 

строків та їх обчислення, визначте чи законне рішення ухвалив суд першої інстанції у 

відповідній справі. Проаналізуйте положення ст. 123–125 ЦПК України щодо 

співвідношення нормативних приписів початку перебігу та закінчення процесуальних 

строків, обчислюваних місяцями. Яка правова позиція надана у постановах Верховного Суду 

(Верховного Суду України) із указаного питання?   

 

Завдання 2: 

Вирішити ситуаційну задачу: 

Фабула задачі: 

Комунальнє підприємство «Водоканал», місце знаходження: м. Запоріжжя, звернувся 

до суду з позовом, який мотивує тим, що відповідачі проживають за адресою: вул. Святого 

Миколая, буд. 61, та користуються послугами КП «Водоканал», але оплату за воду і послуги 

каналізації в повному обсязі не вносять, у зв’язку з чим за період з 01.10.2014р. по 

01.09.2017р. утворилась заборгованість в розмірі 69571,58грн. Просить стягнути солідарно з 

відповідачів вказану суму заборгованості та судові витрати по сплаті судового збору в сумі 

1600,00грн. Ухвалою суду від 09.01.2018р. відкрито спрощене позовне провадження у 

цивільній справі за даним позовом і призначено відкрите судове засідання. Представник 

позивача в судове засідання не прибув, подав заяву про розгляд справи у його відсутності, 
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позов підтримав повністю, просить його задовольнити, проти ухвалення заочного рішення не 

заперечує. Суд вважає можливим розглянути справу у відсутність представника позивача. 

Відповідачі в судове засідання не прибули за невідомими причинами, про час та місце 

судового засідання повідомлялися за зареєстрованим у встановленому законом порядку 

місцем проживання, судові повістки повернулися до суду без вручення, з відміткою про 

закінченням строків зберігання, відзиву на позов або зустрічного позову не подали.  

Завдання: Які строки встановлює суд для вчинення процесуальних дій? Чи можливий 

розгляд справи у відсутності представника позивача? Як суд вирішить даний спір?
2
 

 

Завдання 3: 

Вирішити ситуаційну задачу: 

Фабула задачі: 

Рішенням суду у справі за позовом Кропивницького то ТОВ «Енергобуд» про 

поновлення на роботі, яке було проголошено 28 квітня 2020 року було відмовлено у 

задоволенні позову. Кропивницький 7 червня 2020 року подав апеляційну скаргу, у 

прийнятті якої було відмовлено у зв’язку з пропущенням строку апеляційного оскарження 

рішення суду – 30 днів. Кропивницький стверджував, що під час проголошення суду він не 

був присутнім у судовому засіданні, а рішення суду йому було отримано 7 травня 2020 року. 

Завдання: Визначте як обчислюється строк подання апеляційної скарги? Чи 

можливо поновити такий строк? У чому полягає відмінність між поновленням і 

продовженням процесуального строку? Який порядок продовження і поновлення 

процесуального строку? 

 

Завдання  4: 

Визначте у яких із наведених випадків допущені порушення процесуальних строків: 

1. Заява про роз’яснення судового рішення розглянута судом протягом 20 днів. 

2. Вступна і резолютивна частина судового рішення складена 25 травня, а повне 

судове рішення – 10 червня. 

3. Ухвали про відмову у видачі судового наказу постановлена судом через 15 днів 

з дня надходження заяви про видачу судового наказу 

4. Заява про ухвалення додаткового рішення подана після виконання судового 

рішення після виконання судового рішення. 

5. Апеляційна скарга на ухвалу суду подана через 30 днів з дня її постановлення. 

 

 

ТЕМА 4. Проблеми доказування та доказів у цивільному процесі. Проблеми 

перегляду судових рішень 

 (навч. час – 10 год.) 

Завдання 1: 

Вирішити ситуаційну задачу: 

Фабула задачі: 

Невмержицька звернулася до суду з позовом до Кирика про встановлення батьківства 

дитини, яка народилася від їхнього співжиття. До позовної заяви вона додала фотокартки 

дитини і відповідача, щоб довести схожість дитини із зображенням Кирика в юності. Для 

підтвердження позову просила допитати як свідків Лужицьку та Ковбика. Крім цього, 

Невмержицька просила оглянути дитину в судовому засіданні і встановити схожість її з 

                                           
2
Цивільний процес. Практикум : навч. посіб. / Л.О. Андрієвська, О.В. Нестерцова-Собакарь, А.С. Новосад та ін/ Дніпро. 

Видавець Біла К.О., 2019. 284 с.   
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відповідачем, а також прослухати магнітофонний запис її розмови з відповідачем, під час 

якої він не заперечував свого батьківства. 

Завдання: Що є предметом доказування у даному спорі? Як визначається предмет 

доказування? Чи можна вважати, що фотокартки і магнітофонний запис є засобами 

доказування в даній справі? 

 

Завдання 2: 

Вирішити ситуаційну задачу: 

Фабула задачі: 

Кузів звернулася до суду з позовом до своєї племінниці Бабакіної про стягнення з неї 

2 тис. грн.. боргу, пояснивши, що вона позичила гроші відповідачці для придбання пальто, 

але розписки не взяла, оскільки покладалася на родинні стосунки. Тільки після її скарги до 

поліції племінниця в своєму письмовому поясненні визнала борг, з якого повернула лише 

600 грн. 

У судовому засіданні відповідачка позов не визнала і пояснила суду, що грошей в 

борг не брала. Рішенням Шепетівського районного суду в задоволенні позову Кузів 

відмовлено, оскільки, на думку суду, між сторонами не було укладено договору позики, тому 

що відсутні письмові докази. 

Завдання: Чи правильне рішення суду? 

 

Завдання 3: 

Вирішити ситуаційну задачу: 

Фабула задачі: 

Потапова пред'явила до будівельного підприємства позов про стягнення заподіяної їй 

шкоди у зв'язку із загибеллю її чоловіка. У судовому засіданні вона пояснила, що смерть її 

чоловіка настала через те, що відповідачем не було забезпечено техніки безпеки. 

Представник відповідача позов не визнав, пояснивши, що Потапов сам винний у загибелі, бо 

припустив грубу необережність при виконанні робіт — стояв у небезпечній зоні при 

завантаженні бетонних блоків. 

Завдання: Як розподіляються обов'язки доказування в даній справі? Що таке правові 

презумпції? Які докази для розгляду спору по суті необхідно пред'явити? 

 

Завдання 4 

Вирішити ситуаційну задачу: 

Фабула задачі: 

Кальченко звернулася до місцевого суду з позовом до Резника про визнання його 

особою, яка втратила право на жилу площу. Відповідач позов не визнав. Після допиту свідків 

Іванова і Біркіна він заявив, що суд не повинен приймати їх свідчення до уваги, оскільки 

свідки зацікавлені в результатах справи: Іванов є братом Кальченко, Біркін, який мешкає в 

одному будинку з Кальченко є її колишнім однокласником. 

Завдання: Як має діяти суддя? 

 

Завдання 5: 

Вирішити ситуаційну задачу: 

Фабула задачі: 

Вовк. в підтвердження договору позики на суму 6000 гривень подав у судове 

засідання пояснення Петрова. Суддя відмовив у залученні до справи цього матеріалу на тій 

підставі, що позивач пропустив термін на подання доказів. 

Завдання: Чи правильна ухвала суду? 
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Завдання 6: 

Вирішити ситуаційну задачу: 

Фабула задачі: 

Орлов був засуджений до позбавлення волі з конфіскацією майна. До переліку майна 

належав автомобіль. Племінник Орлова Куций заявив позов про виключення майна з опису. 

Він стверджував, що автомобіль належить йому, а Орлов користувався ним за довіреністю. 

Суд відмовив Куцому. в позові, мотивуючи своє рішення тим, що задоволення позову було б 

переглядом вироку суду, який набув законної сили. 

Завдання: Чи правильні дії суду? Які факти визнаються професійно встановленими? 

 

Завдання 7: 

Вирішити ситуаційну задачу: 

Фабула задачі: 

Марченко Клавдія пред'явила позов до своїх доньок Світлани й Галини про визнання 

недійсним договору дарування жилого будинку. Позивачка зазначала, що на вимогу 

відповідачів, які обіцяли не порушувати її права володіння і користування будинком, 

допомагати по веденню домашнього господарства, вона оформила договір дарування їм 

будинку. Відповідачі не виконували своїх зобов'язань (відповідачі цей факт заперечували). 

Посилаючись на те, що угоду було укладено внаслідок помилки, позивачка просила 

задовольнити її позов. Суд відмовив у позові. 

Марченко Клавдія подала апеляційну скаргу. 

Завдання: Якими мають бути дії апеляційного суду? Відповідь обґрунтуйте. 

 

Завдання 8: 

Вирішити ситуаційну задачу: 

Фабула задачі: 

Апеляційний суд розглянув цивільну справу за апеляційною скаргою Гречко С.С. на 

рішення місцевого суду у справі за позовом Гречко С.С. до Петренко Б.А. про 

відшкодування шкоди, спричиненої внаслідок ДТП. 

При апеляційному розгляді справи було встановлено, що суд першої інстанції 

розглянув справу за відсутності Гречко С.С. Даних про повідомлення позивача належним 

чином про час і місце розгляду справи не було. 

Завдання: Як в даному випадку повинен діяти суд апеляційної інстанції? 

 

Завдання 9: 

Вирішити ситуаційну задачу: 

Фабула задачі: 

Назаренко Лариса звернулася із позовом до Назаренка Володимира про поділ жилого 

будинку, посилаючись на те, що він є їх спільною сумісною власністю, але у неї склались 

неприязні стосунки з відповідачем, і він чинить їй перешкоди у користуванні будинком. 

Позов було задоволене. Рішення не переглядалося в апеляційному порядку. 

Назаренко Володимир оскаржив рішення у касаційному порядку. 

Завдання: Які дії має вчинити суддя при підготовці касаційного розгляду справи? 

Назвіть випадки, коли справа обов'язково переглядається складом судової палати. 

 

Завдання 10: 

Вирішити ситуаційну задачу: 

Фабула задачі: 

Пащенко пред'явила позов до Смирнової про поділ будинку та встановлення порядку 

користування земельною ділянкою. У позові було відмовлено. Апеляційний суд своєю 

ухвалою залишив рішення без змін. 

Пащенко подала скаргу до апеляційного суду. 
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Завдання: В яких випадках рішення буде скасоване і направлене на новий розгляд? 

Коли суд касаційної інстанції постановляє нове рішення без направлення справи на новий 

розгляд? Обґрунтуйте відповідь на прикладі запропонованої справи. 

 

Завдання 11: 

Вирішити ситуаційну задачу: 

Фабула задачі: 

Релігійна громада УАПЦ звернулася до суду із касаційною скаргою на рішення 

державних органів щодо встановлення почергового користування культовою будівлею між 

ними та УГКЦ. Заявники посилалися на те, що рішення місцевого та апеляційного суду їх не 

влаштовувало, оскільки релігійна громада УАПЦ є правонаступницею громади, яка раніше 

користувалася церквою, і суд порушив вимоги закону, згідно з яким у почергове 

користування може бути передано лише храм, не зайнятий будь-якою релігійною громадою. 

Завдання: Яке рішення можливо винести касаційним судом, якщо культова будівля 

належить державному органу і не передавалась у власність будь-якій юридичній особі? 

 

Завдання 12: 

Вирішити ситуаційну задачу: 

Фабула задачі: 

5 квітня 2018 року рішенням Івано-Франківського апеляційного суду було відхилено 

апеляційну скаргу і залишено в силі рішення суду першої інстанції. 24 квітня 2018 року 

позивач рекомендованим листом направив до Верховного суду касаційну скаргу, яка дійшла 

до адресата тільки 29 квітня 2018 року.  

Завдання: Чи буде розглядатись дана касаційна скарга? Який порядок подання 

касаційної скарги? 

 

Завдання 13: 

Вирішити ситуаційну задачу: 

Фабула задачі: 

У грудні 2017 року Зворикін звернувся до суду з заявою про перегляд у зв'язку з 

нововиявленими обставинами рішення районного суду від 10.05.2016 р. про поділ жилого 

будинку. Суд зобов'язав Зворикіна обладнати окремий вхід. Однак після постановлення 

рішення районний архітектор дав висновок про неможливість обладнати окремий вхід. 

Виходячи з цього Зворикін просив переглянути рішення суду у зв'язку з нововиявленими 

обставинами. 

Завдання: Чи можна вважати названі обставини нововиявленими? Які обставини 

визначаються Цивільним процесуальним кодексом як нововиявлені? 

 

Завдання 14: 

Вирішити ситуаційну задачу: 

Фабула задачі: 

Ракова П.Р. звернулася до місцевого суду з заявою про перегляд у зв’язку з 

нововиявленими обставинами рішення суду про стягнення з неї 21 тис. грн. за 

відшкодування збитку , запордіяного внаслідок нестачі товарно–матеріальних цінностей в 

крамниці , де вона працювала завідувачем. 

В обгрунтуванні заяви вона вказала, що розбираючись в документації бухгалтерії вже 

після набуття рішенням чинності , вона знайшла документ, який не був відомий ревізорові. 

Зміст документа свідчить про те, що нестачі в крамниці дійсно не було. 

Завдання: Як повинен поступити суд? 
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Завдання 15: 

Вирішити ситуаційну задачу: 

Фабула задачі: 

Резолютивну частину апеляційної ухвали по справі за позовом КСП «Зоря» на 

комірника Іванова В.П. про стягнення збитків у розмірі 205 грн., було сформульовано таким 

чином: «Рішення місцевого суду скасувати. Справу направити на новий розгляд до того ж 

суду. Підписи». 

Завдання: Проаналізуйте законність цієї ухвали, мотивуючи свою відповідь 

посиланням на відповідні процесуальні норми. 

 

Завдання 16: 

Вирішити ситуаційну задачу: 

Фабула задачі: 

Івановський Ю.М. подав до апеляційного суду заяву про перегляд у зв'язку з 

нововиявленими обставинами рішення одного з місцевих судів, за яким з нього було 

стягнуто 320 грн. на користь будинку культури, як відшкодування збитку, заподіяного 

крадіжкою музичних інструментів. Свою заяву Івановський Ю.М. обґрунтував тим, що вирок 

суду, за яким з нього стягнуто 320 грн., було скасовано у порядку нагляду, оскільки протокол 

судового засідання по кримінальній справі не було підписано головуючим по справі. 

Завдання: Чи підлягала заява Івановського Ю.М. задоволенню?  

Які обставини вважаються нововиявленими? 

 

Завдання 17: 

Вирішити ситуаційну задачу: 

Фабула задачі: 

28.11.2017 р. Ливак Г.П. звернулася до Чутівського районного суду Полтавської обл. з 

позовом до Бортнянського С.В. про визнання права власності на майно. Свої вимоги 

позивачка мотивувала тим, що з жовтня 2013 р. вона проживала однією сім'єю з його 

батьком Бортнянським В.Ю. у Чутівському районі. Вони мали єдиний бюджет, вели спільне 

господарство та за період спільного проживання придбали майно: автомобіль, будівельні 

матеріали, предмети домашньої обстановки та побуту. Бортнянський В.Ю. 04.03.2016 р. 

помер. Його єдиним спадкоємцем є Бортнянський С.В., який проживає на території 

Київського р-ну м. Полтави. Ухвалою судді Чутівського районного суду Полтавської обл. 

провадження у справі було відкрито. Бортнянський С.В. подав апеляційну скаргу, в якій 

просив ухвалу про відкриття провадження у справі скасувати як таку, що постановлена з 

недотриманням правил територіальної юрисдикції (підсудності). 

Завдання: Чи підлягає апеляційна скарга задоволенню? Якому суду підсудна дана 

цивільна справа? 

 

Завдання 18 

Вирішити ситуаційну задачу: 

Фабула задачі: 

Прокурор звернувся до Печерського районного суду м. Києва з позовною заявою в 

інтересах малолітньої Ількової Г.К. до Ількової O.K. про позбавлення батьківських прав та 

стягнення аліментів. Суддя Печерського районного суду м. Києва ухвалою від 15.05.2010 р. 

повернув позовну заяву прокурору у зв'язку з тим, що остання не підсудна даному суду. 

В апеляційній скарзі прокурор просив ухвалу Печерського районного суду від 

15.05.2010 р. скасувати як таку, що постановлена з недодержанням правил підсудності. Свої 

вимоги прокурор мотивував тим, що малолітня Ількова Г.К., в інтересах якої він звертався з 

позовом до суду, проживає в дитячому будинку, що розташований на території Печерського 

р-ну м. Києва. 
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Завдання: Чи підлягає апеляційна скарга прокурора задоволенню? Який вид 

підсудності має застосовуватися до даної цивільної справи? 

 

 
5. Завдання для самостійної роботи 

 

5.1. Практикум 

5.1.1. Підготовка рефератів 

Загальні методичні рекомендації: 

Реферат (доповідь) оформлюється у вигляді письмової роботи в обсязі 5 - 7 сторінок. 

Представляється на папері та електронному носії. 

 

Приблизна тематика рефератів, доповідей (відповідно до структури навчальної 

дисципліни): 

1. Судова практика, її роль у цивільному судочинстві. 

2. Право на справедливий судовий розгляд. 

3. Конституційні засади цивільного судочинства. 

4. Принцип верховенства права та законності в цивільному процесі. 

5. Гласність та відкритість судового розгляду. 

6. Диспозитивність в цивільному процесі. 

7. Змагальність в цивільному процесі. 

8. Підстави необхідної та факультативної співучасті. 

9. Значення інституту неналежність відповідача у судовому процесі. 

10. Участь у судовому процесі уповноваженого Верховної Ради з прав людини. 

11. Участь прокуратури у судовому процесі. 

12. Розмежування юрисдикції цивільних, господарських, адміністративних судів. 

13. Належність доказів і допустимість засобів доказування у судовій практиці. 

14. Предмет доказування та обґрунтованість судових рішень. 

15. Допит сторін, третіх осіб, їх представників, як свідків та їх правовий імунітет. 

16. Показання свідків, порядок їх дослідження. Імунітет свідка. 

17. Письмові та речові докази. Порядок їх дослідження. 

18. Судова експертиза та висновок експерта у судовому процесі. 

19. Порядок реалізації права на апеляційне оскарження. 

20. Розгляд цивільної справи судом апеляційної інстанції. 

21. Повноваження суду апеляційної інстанції. 

22. Підстави для скасування рішення суду в апеляційному порядку і передачі справи 

на новий розгляд. 

23. Підстави для скасування рішень суду першої інстанції і ухвалення апеляційним 

судом нового рішення. 

24. Порядок реалізації права касаційного оскарження. 

25. Повноваження суду касаційної інстанції. 

26. Підстави для скасування судових рішень у касаційному порядку. 

27. Провадження у зв’язку з нововиявленими або виключними обставинами. 

28. Провадження у справах про оспорювання рішень міжнародних комерційних 

арбітражів. 

29. Третейське судочинство: основні принципи. 
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5.2. Орієнтовні тестові завдання для перевірки засвоєння теоретичного 

матеріалу. 

 

Загальні методичні поради:  
Тестові завдання виконуються шляхом надання лише однієї правильної відповіді на 

запропоноване питання. Декілька правильних відповідей на питання не допускається. 

 

1. Чи попереджається свідок про кримінальну відповідальність за завідомо 

неправдиве показання: 

a) за умови, що він раніше притягався до кримінальної відповідальності за цей злочин  

b) так  

c) ні  

d) при досягненні віку 16 років  

 

2. У судах апеляційної інстанції справи розглядаються: 

a) колегію у складі одного судді і двох народних засідателів  

b) колегією у складі трьох суддів  

c) колегією у складі п’яти суддів  

d) суддею одноособово  

 

3. Зупинення провадження у справі - це: 

a) у деяких випадках право, а в деяких – обов’язок суду  

b) обов’язок суду  

c) право суду  

d) обов’язок суду, якщо сторони заявили відповідне клопотання  

 

4. Яка з перерахованих ухвал не може бути оскаржена в апеляційному порядку 

окремо від рішення суду: 

a) про відмову у відкритті провадження у справі  

b) про зупинення провадження по справі  

c) про роз’яснення рішення  

d) про оголошення перерви у судовому засіданні  

 

5. Протягом якого строку з дня проголошення рішення суду подається 

апеляційна скарга: 

a) 3 дні 

b) 5 днів 

c) 15 днів 

d) 10 днів 

 

6. Виконавчий лист може бути пред’явлено до виконання протягом:  

a) одного року  

b) шести місяців  

c) двох років  

d) трьох років  

 

7. Процесуальною формою судового розгляду є: 

a) судове слухання  

b) правосуддя  

c) розгляд справи по суті  

d) судове засідання  
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8. Суд оцінює докази за: 

a) принципами справедливості  

b) внутрішнім переконанням  

c) принципами моралі  

d) юридичною силою кожного доказу  

 

9. Обов’язок щодо доказування обставин справи покладається на:  

a) суд  

b) свідків  

c) сторони  

d) експерта  

 

10. Представником у суді не може бути:  

a) один із співучасників за дорученням інших співучасників  

b) особа, над якою встановлено опіку  

c) адвокат  

d) суддя як законний представник  

 

11. Прокурор пред’являє позов до суду шляхом подання:  

a) протесту  

b) позовної заяви  

c) скарги  

d) письмового висновку  

 

12. Підставою для касаційного оскарження судових рішень є:  

a) серед запропонованих варіантів правильної відповіді немає  

b) неправильне застосування судом норм матеріального права  

c) неправильне застосування судом норм процесуального права  

d) неправильне застосування судом норм матеріального та процесуального права  

 

13. Судове доручення іноземного суду не приймається до виконання у разі, 

якщо воно:  

a) правильної відповіді немає  

b) не суперечить законодавству України  

c) не належить до юрисдикції цього суду  

d) не суперечить міжнародним договорам  

 

14. Які суди мають право розглядати цивільні справи по першій інстанції:  

a) Верховний суд України  

b) місцеві суди  

c) місцеві і апеляційні суди  

d) суди всіх ланок судової системи  

 

15. Які з цих осіб не наділені правом апеляційного оскарження: 

a) сторони  

b) особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права та 

обов’язки  

c) інші особи, які беруть участь у справі  

d) суддя суду першої інстанції  
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16. Строк розгляду справ про поновлення на роботі становить:  

a) один місяць  

b) 10 днів  

c) 7 днів  

d) два місяці  

 

17. Державний виконавець зобов’язаний винести постанову про відкриття 

виконавчого провадження протягом:  

a) трьох днів з дня надходження до нього виконавчого документа  

b) десяти днів з дня надходження до нього виконавчого документа  

c) одного дня з дня надходження до нього виконавчого документа  

d) п’яти днів з дня надходження до нього виконавчого документа  

 

18. Суд поновлює процесуальний строк, встановлений:  

a) судовим розпорядником  

b) судом  

c) прокурором  

d) законом  

 

19. Рішення міжнародного комерційного арбітражу може бути скасоване 

судом лише з підстав, передбачених:  

a) законодавством України  

b) Законом України «Про міжнародний комерційний арбітраж»  

c) правильної відповіді немає  

d) законодавством інших держав  

 

20. Сторонами у судовому процесі є:  

a) позивач, відповідач і третя особа  

b) позивач, відповідач і суддя  

c) прокурор і адвокат  

d) позивач і відповідач  

 

21. Строки, встановлені законом або судом, обчислюються :  

a) роками, місяцями, днями і годинами  

b) місяцями, днями і годинами  

c) роками, місяцями і днями,  

d) роками, тижнями і днями  

 

22. Процесуальне правонаступництво відбувається у разі заміни:  

a) неналежного позивача  

b) особи у відносинах, щодо яких виник спір  

c) судді у зв’язку із задоволенням його клопотання про відвід  

d) неналежного відповідача  

 

23. Протягом якого терміну суддя-доповідач вчиняє дії по підготовці справи 

до розгляду в суді апеляційної інстанції:  

a) 15 днів  

b) 10 днів  

c) 20 днів  

d) 5 днів  
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24. Державний виконавець, який забезпечив реальне, своєчасне і законне 

виконання виконавчого документа немайнового характеру, одержує винагороду в 

розмірі:  

a) не більше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян  

b) не більше трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян  

c) не більше п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян  

d) винагорода не передбачена  

 

25. Строк для подання заяви про перегляд у звʼязку з нововиявленими або 

виключними обставинами становить з дня встановлення обставин, що є підставою для 

перегляду:  

a) 1 місяць  

b) 1 рік  

c) 2 місяця  

d) 3 місяця  

 

26. Забезпечення позову допускається:  

a) лише до початку судового розгляду справи  

b) тільки до чи під час попереднього судового засідання  

c) на будь-якій стадії розгляду цивільної справи  

d) тільки під час відкриття провадження у цивільній справі  

 

27. Якщо ухвала має силу виконавчого документа то вона оформлюється з 

урахуванням вимог, встановлених законом України:  

a) Цивільним процесуальним кодексом  

b) «Про Державну виконавчу службу»  

c) «Про виконавче провадження»  

d) «Про судоустрій і статус суддів»  

 

28. Касаційною інстанцією у цивільних справах є:  

a) Апеляційний суд м. Києва  

b) Вищий господарський суд України  

c) Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ  

d) Верховний Суд України  

 

29. Сторони мають право письмово визначити територіальну підсудність 

справи, крім справ, для яких встановлена:  

a) альтернативна підсудність  

b) виключна підсудність  

c) договірна підсудність  

d) загальна підсудність  

 

30. Цивільну процесуальну правоздатність фізичні особи набувають з моменту:  

a) досягнення вісімнадцяти років  

b) народження  

c) досягнення шістнадцяти років  

d) отримання паспорта  

 

31. Відмова стягувача від примусового виконання в процесі виконання 

рішення подається:  

a) до суду, який видав виконавчий документ  
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b) державному виконавцеві, який передає її для визнання до суду за місцем виконання 

рішення  

c) до суду за місцем виконання рішення  

d) боржникові  

 

32. Суд продовжує процесуальний строк, встановлений:  

a) судовим розпорядником  

b) судом  

c) законом  

d) прокурором  

 

33. До якого моменту дозволяється вступ правонаступника у цивільну справу:  

a) до набрання рішенням законної сили  

b) на будь-якій стадії  

c) до початку примусового виконання судового рішення  

d) до попереднього судового засідання  

 

34. Порядок з’ясування обставин справи і порядок дослідження інших доказів 

визначається:  

a) законом, але може корегуватися судом  

b) виключно законом  

c) постановами Пленуму Верховного Суду України.  

d) виключно судом  

 

35. Законним представником у суді є:  

a) опікун  

b) юрисконсульт  

c) адвокат  

d) будь-яка повністю дієздатна особа  

 

36. Прокурор не має право:  

a) збільшувати розмір позовних вимог  

b) змінювати підставу позову  

c) укладати мирову угоду  

d) відмовлятися від позову  

 

37. Суд апеляційної інстанції має право постановити окрему ухвалу у разі:  

a) оголошення перерви в ході судового розгляду  

b) виявлення під час розгляду справи порушення закону  

c) скасування рішення суду першої інстанції  

d) необхідності дослідження додаткових доказів  

 

38. Рішення суду апеляційної інстанції набирають законної сили:  

a) після закінчення строку на касаційне оскарження  

b) через 15 днів з моменту їх проголошення  

c) з моменту їх проголошення  

d) через 30 днів з моменту їх проголошення  

 

39. Які факти не є підставою для звільнення від доказування:  

a) встановлені вироком у кримінальній справі, що набрав законної сили  

b) визнані сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі  

c) визнані судом загальновідомими  
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d) встановлені у рішенні органу державної влади  

 

40. Призначення експертизи за рішенням суду оформлюється:  

a) ухвалою  

b) записом до протоколу судового засідання  

c) постановою  

d) рішенням  

 

41. Письмовими доказами є:  

a) офіційні письмові довідки  

b) документи, акти, довідки, листування або витяги з них  

c) речі матеріального світу  

d) нотаріально посвідчені договори  

 

42. Формою збирання доказів є:  

a) оцінка доказів  

b) подання позовної заяви  

c) надання судових доручень щодо збирання доказів  

d) дослідження доказів судом  

 

43. З яких дій розпочинається допит свідка:  

a) з питань відповідача щодо обставин справи  

b) з питань суду щодо обставин справи.  

c) з питань позивача щодо обставин справи  

d) з пропозиції суду розповісти все, що відомо свідкові по справі 

 

44. Чи може свідок відмовитися від дачі показань:  

a) так, але лише за згодою особи, за заявою якої було викликано цього свідка  

b) так, у будь-якому разі  

c) ні, у будь-якому разі  

d) так, але лише у випадках, встановлених законом  

 

45. Суд зобов’язаний призначити експертизу за заявою:  

a) позивача  

b) обох сторін  

c) відповідача  

d) свідка  

 

5.3. Створення презентацій у PowerPoint 

Загальні методичні рекомендації: 

Мультимедійна презентація містить текстові матеріали, фотографії, малюнки, 

слайдшоу, звукове оформлення і дикторський супровід, аудіо та відеофрагменти і анімації. 

1. При оформленні мультимедійної презентації необхідно дотримуватися єдиного 

стилю подання інформації. 

2. Всі слайди презентації повинні бути виконані в програмі Microsoft PowerPoint будь-

якої версії в єдиному стилі. 

3. Розмір файлу повинен бути не більш ніж 2Мб, кількість слайдів 10-15. 

4. Має бути титульний, інформаційний та підсумковий слайди. 

5. Титульний слайд повинен відображати тему презентації і хто її виконав (прізвище, 

ім'я, навчальна група, курс, факультет). 

6. На підсумковому слайді вказується список використаних джерел та стислий 

висновок роботи. 
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7. Формат слайдів. Параметри сторінки: - розмір слайдів - екран; орієнтація -

альбомна; ширина - 24 см.; висота - 18см.; нумерація слайдів з «1». 

8. Формат видачі слайдів - «Презентація на екрані». 

9. Оформлення слайдів: шрифти для використання: TimesNewRoman, Arial, 

ArialNarrow. Не дозволяється змішувати різні типи шрифтів в одній презентації. 

10. Написання: звичайний, курсив, напівжирний; колір і розмір шрифту має бути 

підібраний так, щоб всі надписи чітко читати на обраному полі слайду. 

11. У титульному і підсумковому слайді використання анімаційних об'єктів не 

допускається. 

12. Слайди не переповнювати текстом. 

13. Використовувати прості слова та речення. 

14. Вимоги до інформації: науковість, логічність, доступність, однозначність, 

лаконічність, завершеність, достовірність, сучасність, достатність. 

15. Недопустимість граматичних та інших помилок. 

16. На одному слайді не рекомендується використовувати більш ніж З кольори: один 

для фону (світлий), другий для заголовку, третій для тексту. 

17.Таблична інформація вставляється до слайду як таблиця текстового процесора MS 

Word або табличного процесора MS Excel. Але не слід використовувати таблиці з великою 

кількістю даних. 

18. Діаграми готуються з використанням майстра діаграм табличного процесора MS 

Excel. 

19. Надписи до ілюстрованого матеріалу повинні відповідати його змісту. 

20. Файлу мультимедійної презентації надати ім'я та розширення ppt. Наприклад: 

Петренко А. С- petrenko_as.ppt або as_petrenko.ppt  

Примітка: у презентації розміщувати тільки оптимізовані (стислі) високої якості 

зображення. 

 

Приблизна тематика (напрям розробки) презентацій у PowerPoint, що 

пропонуються (відповідно до структури навчальної дисципліни) 

 

1. Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин, їх класифікація. 

2. Суд – обов’язковий суб’єкт цивільних процесуальних правовідносин. 

3. Склад суду. Правове положення суддів у цивільному процесі. Вимоги щодо 

несумісності. Порядок призначення суддів. 

4. Види, підстави представництва в суді.  

5. Судові докази та доказування. 

6. Апеляційне оскарження: поняття, суть, основні положення  

7. Касаційне оскарження: поняття, суть і значення. Право касаційного оскарження. 

8. Провадження у зв’язку з нововиявленими або виключними обставинами.  

9. Порядок звернення судових рішень до виконання. Відкриття виконавчого 

провадження. 

10. Судовий контроль за виконанням судових рішень. Поворот виконання. 

 

7. Методи навчання та контролю 

Під час освітнього процесу використовуються наступні методи навчання: словесні, 

наочні, практичні, інноваційні. Методи контролю – усне та письмове опитування, практична 

перевірка, тестовий контроль тощо. 
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8. Форми та методи контролю, критерії оцінювання результатів навчання 

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності здобувача 

вищої освіти при оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів, є такі:  

 виконання всіх видів навчальної роботи, що передбачені робочою програмою 

навчальної дисципліни;  

 глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної 

дисципліни, що міститься в основних та додаткових рекомендованих нормативних та 

доктринальних джерелах; 

 вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку; 

 характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, логічність, 

послідовність тощо); 

 вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних 

задач;  

 вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 

 

8.1. Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на 

практичних, семінарських та консультаціях, результати самостійної роботи осіб, що 

навчаються) рекомендується проводити за критеріями: 

Завдання, задачі, роботи (у % від кількості балів, виділених на завдання із 

заокругленням до цілого числа):  

 0% - завдання не виконано;  

 40% - завдання виконано частково або невчасно, а відповідь містить суттєві 

помилки методичного характеру;  

 60% - завдання виконано повністю, але невчасно, а відповідь містить суттєві 

помилки у розрахунках або в методиці; 

 80% - завдання виконано повністю і вчасно, проте відповідь містить окремі 

несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо);  

 100% - завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень.  

 

8.2. Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого характеру 

(% від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого числа): 

 0% - завдання не виконано;  

 40% - завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не конкретні, 

звіт підготовлено недбало; 

 60% - завдання виконано повністю і вчасно, висновки містять окремі недоліки, 

судження особи, що навчається не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з незначним 

відхиленням від вимог; 

 80% - завдання виконано повністю і вчасно, проте висновки містять окремі 

несуттєві недоліки несистемного характеру;  

 100% - завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

 

Форми поточного та підсумкового контролю 

Для ефективної перевірки рівня засвоєння здобувачами знань, умінь і навичок з 

навчальної дисципліни використовують наступні методи контролю:  

1) метод усного контролю;  

2) метод письмового контролю;  

3) метод тестового контролю;  

4) метод програмованого контролю.  

 

Для перевірки рівня засвоєння здобувачами знань, умінь і навичок з навчальної 

дисципліни використовують наступні форми контролю:  
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1) Поточний контроль успішності – це систематична перевірка знань 

здобувачів, яка проводиться викладачем на поточних заняттях відповідно до розкладу та 

відповідно до силабусу. Поточний контроль здійснюється на кожному занятті відповідно до 

конкретних цілей теми з метою перевірити ступінь та якість засвоєння матеріалу, що 

вивчається. В процесі поточного контролю оцінюється самостійна робота здобувачів щодо 

повноти виконання завдань, рівня засвоєння навчальних матеріалів, оволодіння практичними 

навичками аналітичної, дослідницької роботи та ін. 

2) Підсумковий контроль – контроль навчальних досягнень здобувачів з метою 

оцінки якості освоєння ними програми навчальної дисципліни, що проводиться в період 

проміжної атестації у формі заліку або іспиту. Мета підсумкового контролю – виявити 

засвоєння навчальної дисципліни в цілому, розуміння навчального матеріалу, взаємозв'язок 

змісту навчального матеріалу, логіку його засвоєння тощо. 

 

8.3. Рейтингова система оцінювання результатів навчання 

8.3.1. Нормативне підґрунтя встановлення рейтингу компетентності здобувачів 

Нормативним підґрунтям встановлення рейтингу компетентності є Закон України 

«Про вищу освіту». Відповідно до статті 50 Закону України «Про вищу освіту» формами 

організації освітнього процесу є: 1) навчальні заняття; 2) самостійна робота; 3) практична 

підготовка; 4) контрольні заходи. 

Розподіл балів, з яких формується рейтинг компетентності здобувача, відбувається 

між поточним контролем (60 балів) та підсумковим контролем (40 балів). 

 

8.3.2. Рейтинг компетентності здобувачів з навчальної дисципліни 

Рейтинг компетентності з навчальної дисципліни, що забезпечуються кафедрою 

включає рейтинг компетентності з навчальної роботи (аудиторна робота та самостійна 

робота) та рейтинг компетентності з підсумкового контролю (контрольні заходи). Що 

відповідає пропорції за 100-бальною шкалою. 

Якщо здобувач виявляє бажання займатися науковою роботою то йому додатково до 

підсумкового рейтингу компетентності з дисципліни можуть бути зараховані бали наукової 

роботи. У разі зарахування додаткових балів за результатами наукової роботи загальний 

рейтинг компетентності здобувача з навчальної дисципліни не може перевищувати 100 

балів
3
.  

Якщо сумарний рейтинг компетентності здобувача складає менше 60 балів він 

вважається таким, що має академічну заборгованість. 

 

8.3.2.1. Рейтинг з навчальної роботи здобувача 

Відповідно до структури навчального плану навчальна робота складається з 

аудиторної роботи (лекційні, семінарські, практичні заняття) і самостійної роботи. 

Оцінювання компетентності з навчальної роботи здобувача з дисципліни 

здійснюється шляхом встановлення відповідного рівня знань за кожне навчальне заняття та 

виставлення балів від 2 до 5 (табл. 1).  

                                           
3
Тобто даний рейтинг є додатковим і у разі перевищення 100 бальної шкали зменшується на ту кількість 

балів які її перевищують. Наприклад, рейтинг компетентності з навчальної роботи (аудиторна робота та 

самостійна робота) – 55 балів, рейтинг компетентності з підсумкового контролю (контрольні заходи) – 35 

балів, рейтингові бали за наукову роботу – 20 балів, сума 55+35+20=110, загальний рейтинг компетентності 

здобувача вищої освіти - 100 балів. 
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Таблиця 1  

Аудиторна робота 

(поточне накопичення балів) 

Підсумковий 

контроль 

Підсумкова кількість 

балів 

 екзамен  

 Max 60% Мах 40% 

 

 

Мах 100% 

 

 
Тема 1. Тема 2. Тема 3. … Тема 4. 

Самостійна робота 

    
 

Важливо пам’ятати, що бали це не число, що отримуються в результаті вимірювань і 

обчислень, а приписане оціночне судження. Виставляючи бали, науково-педагогічний 

працівник має їх обґрунтувати, керуючись логікою та існуючими критеріями (табл. 2).  

 

Таблиця 2  

Характеристика оцінювання рівня компетентності здобувача 

Бали Критерій оцінювання компетентності 

2
4
 

Незадовільний рівень компетентності. У здобувача відсутні знання 

навчального матеріалу або він відмовляється відповідати на запитання, 

передбачені робочою програмою навчальної дисципліни. Здобувач має 

фрагментарні знання, що базуються на попередньому досвіді. Не здатен 

формулювати визначення понять, класифікаційні критерії та тлумачити їхній 

зміст. Не може використовувати знання при вирішенні практичних завдань. 

3 

Достатній рівень компетентності. Здобувач має базові знання з навчальної 

дисципліни. Формулює юридичні поняття, класифікаційні критерії, але 

допускає інтерпретаційні помилки. Може виокремити ознаки явища та їх 

охарактеризувати (риси, властивості, аспекти). Відповідь надається за одним 

джерелом навчальної літератури. При відтворенні знань застосовує 

репродуктивний тип мислення, відсутнє системне викладення навчального 

матеріалу. Не вміє доказово обґрунтовувати свої судження, допускає неточності 

при використанні знань для вирішення практичних завдань. 

4 

Добрий рівень компетентності. Здобувач має ґрунтовні знання навчального 

матеріалу, але під час відповіді допускає незначні помилки. Володіє 

категоріально-понятійним апаратом та здатен використовувати знання для 

вирішення практичних завдань. Може охарактеризувати склад (зміст) явища 

(або внутрішню побудову явища) та його елементів. Може обґрунтувати 

призначення явища, яке конкретизується у його функціях (напрямках впливу на 

інші явища). Може навести подібність та відмінність з іншими спорідненими та 

протилежними явищами. Відповідь надається за декількома джерелами 

навчальної літератури, з посиланням на нормативно-правові акти та наведенням 

прикладів. При відтворенні знань застосовує продуктивний тип мислення. 

5 

Відмінний рівень компетентності. Здобувач має системні знання глибоко і 

повно засвоїв увесь навчальний матеріал, в якому легко орієнтується, володіє 

категоріально-понятійним апаратом, вміє пов’язувати теорію з практикою, 

вирішувати практичні завдання, висловлювати і обґрунтовувати свої судження. 

Може навести особливості інтерпретації правових явищ в різних теоріях, 

загальне та відмінне в різних позиціях вчених, як в національному так і в 

                                           
4
Здобувачу слід пам’ятати, що отримання зазначеного балу негативно впливає на загальний рейтинг 

компетентності і може привести до академічної заборгованості. 
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міжнародному та європейському праві (в межах часу, предмету, простору). 

Здатен обґрунтувати перспективи розвитку правових явищ в Україні. Відповідь 

надається на основі знань державних програм, концепцій, проектів нормативно-

правових актів, а також наукових досліджень вітчизняних та закордонних 

вчених. Даний рівень компетентності передбачає грамотний, логічний виклад 

відповіді (як в усній, так і в письмовій формі), якісне зовнішнє оформлення. 

При відтворенні знань застосовує евристичний тип мислення. 

 

Рейтинг компетентності з навчальної роботи здобувача з дисципліни, визначається 

шляхом встановлення середньоарифметичного балу здобувача, отриманого на семінарських 

та практичних заняттях з урахуванням роботи на лекційних заняттях та самостійної роботи 

протягом опанування навчальної дисципліни та помноженого на коефіцієнт К1 (К1=60:5=12) 

з округленням результату до цілого числа. 

Середній бал здобувача визначається шляхом додавання усіх балів отриманих на 

семінарських та практичних заняттях з урахуванням роботи на лекційних заняттях та 

самостійної роботи протягом опанування навчальної дисципліни, поділених на кількість 

відповідей здобувача з округленням результату до десятих (наприклад 3,8 або 4,5)
5
. При 

визначені середнього балу здобувача необхідною умовою його зарахування є те, що відповідні 

бали мають бути отриманні здобувачем не менше як на 50% занять з навчальної роботи. У 

разі не виконання зазначеної умови або коли середньоарифметичний бал здобувача менший 

2,5 здобувач вважається таким, що має академічну заборгованість яку зобов’язаний 

ліквідувати шляхом відпрацювання тем програми навчальної дисципліни з яких не має 

відповідних балів. 

 

8.3.2.2. Рейтинг з підсумкового контролю здобувачів 

Відповідно до навчального плану підсумковий контроль із навчальної дисципліни 

«Цивільне процесуальне право: сучасні аспекти правозастосування», що забезпечуються 

кафедрою передбачений у формі екзамену (для денної та заочної форм навчання). 

Підсумковий контроль із перевірки компетентності з навчальних дисциплін, що 

забезпечуються кафедрою складається письмово або усно за білетами підсумкового 

контролю які пропонуються здобувачу. Максимальна кількість балів з підсумкового 

контролю здобувачів становить 40 балів. 

Кількість білетів підсумкового контролю має перевищувати кількість здобувачів у 

навчальній групі не менше ніж на 5 одиниць. Кількість питань в білеті підсумкового 

контролю з навчальних дисциплін визначається кафедрою з урахуванням специфіки 

дисципліни
6
. 

Оцінювання компетентності здобувача під час підсумкового контролю здійснюється 

шляхом встановлення відповідного рівня знань за кожне питання. Виставляючи рівень 

компетентності, науково-педагогічний працівник має його обґрунтувати, керуючись логікою 

та існуючими критеріями (табл. 2). 

Рейтинг компетентності з підсумкового контролю здобувача визначається шляхом 

встановлення середньоарифметичного балу здобувача отриманого за кожне питання білету 

                                           
5
Наприклад, з дисципліни навчальним планом передбачено 5 семінарських та практичних занять. Для 

того щоб не мати академічної заборгованості здобувач має відповідати більше ніж на 50% занять тобто на 3 

парах. Отже, виконуючи зазначену вимогу він працював на першому занятті і отримав 3 бали, на другому 

занятті він не підготувався і отримав 2 бали (які в подальшому пересклав на 4), на третьому занятті здобувач 

був відсутній з поважної причини, отримав «Н», яку в подальшому пересклав на 3 бали, на останньому – 4 бали. 

Середньоарифметичний бал складає загальна сума балів поділена на кількість оцінок (3+2+4+3+4)÷5=3,2. 

Відповідно рейтинг компетентності з навчальної роботи здобувача буде 3, 2 × 12 = 38, 4 ≈ 38. 
6
Наприклад, два теоретичних питання, одне практичне, одне питання з переліку питань що виноситься на 

самостійну роботу. 
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підсумкового контролю помножене на коефіцієнт К2 (К2=40:5=8) з округленням результату 

до цілого числа. 

Середньоарифметичний бал здобувача з підсумкового контролю визначається шляхом 

додавання усіх балів отриманих за кожне питання білету підсумкового контролю поділених 

на кількість питань білету з округленням результату до десятих (наприклад 3,8 або 4,5)
7
. 

 

8.3.3. Рейтинг наукової роботи здобувача 

За результатами семестрової наукової роботи здобувача його рейтинг компетентності 

з дисципліни може бути підвищений з урахуванням рівнів результативності такої роботи. 

Рейтингові бали за наукову роботу здобувачів нараховуються з урахуванням рівнів 

результативності цієї роботи. Відповідні значення рівнів та додаткові бали визначаються 

згідно з таблицею (табл. 3). 

 

Таблиця 3 

Характеристика оцінювання рівня творчих досягнень здобувача 

Результати творчої роботи здобувача 
Рівень результативності 

та додаткові бали 

Стаття у факультетському (інститутському) збірнику, призове 

місце на конкурсі наукових робіт здобувачів (здобувачів, студентів) 

факультету (інституту), приз за експонат на виставці здобувачських 

(студентських) робіт, доповідь на факультетській (інститутській) 

науковій конференції та ін. 

І рівень, факультетський 

(інститутський) 

– 5 балів 

Ті ж досягнення на заходах академічного рівня, прийняття до 

розгляду заявки на патент та ін. 

ІІ рівень, академічний 

– 10 балів 

Ті ж досягнення на заходах міжвузівського рівня чи МОН, МВС 

декілька досягнень ІІ рівня, участь у республіканських виставках, 

національних олімпіадах, отримання державного патенту, заявка на 

закордонне патентування. 

III рівень, міністерський, 

міжвузівський 

– 15 балів 

Статті в міжнародних збірниках та журналах, доповіді на 

міжнародних конференціях і семінарах, участь у міжнародних 

олімпіадах, конкурсах та виставках, отримання закордонного 

патенту. 

IV рівень, міжнародний 

– 20 балів 

 

8.4. Фіксація результатів компетентності здобувача 

Для занесення результатів компетентності здобувача у відомість обліку успішності, 

залікову книжку здобувача використовується таблиця співвідношення між рейтингом 

здобувача та ECTS оцінками (табл. 4). 

                                           
7
Наприклад, здобувач відповідаючи на білет підсумкового контролю за перше питання отримав 3 бали, за 

друге 4 бали, за трете 5 балів, за четверте 2 бали. Відповідно його загальний рейтинг з підсумкового контролю 

за результатами складання екзамену буде ((3+4+5+2)÷4)×8 = 28. Або інший приклад, здобувач відповідаючи на 

білет підсумкового контролю за перше питання отримав 3 бали, за друге 4 бали, за трете 5 балів. Відповідно 

його загальний рейтинг з підсумкового контролю за результатами складання екзамену буде ((3+4+5)÷3)×8 = 32. 

Або ще приклад, здобувач відповідаючи на білет підсумкового контролю за перше питання отримав 4 бали, за 

друге 5 балів. Відповідно його загальний рейтинг з підсумкового контролю за результатами складання екзамену 

буде ((4+5)÷2)×8 = 36. 
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Таблиця 4 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 

90-100 відмінно   А відмінне виконання 

85-89 
добре  

B вище середнього рівня 

75-84 C загалом хороша робота 

66-74 

задовільно  

D непогано 

60-65 
E виконання відповідає 

мінімальним критеріям 

35-59 

незадовільно 

Fx необхідне перескладання 

1-34 
F необхідне повторне вивчення 

курсу 

 

9. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких 

передбачає дисципліна та з урахуванням дистанцій 

9.1. Під час проведення занять в очному (offline) режимі використовуються 

наступні засоби програмного забезпечення: 

інтерактивні, мультимедійні проектори, комп’ютери, планшети, інтерактивна 

дошка. 

9.2. Під час проведення занять в змішаний (blended) режимі використовуються 

наступні засоби програмного забезпечення: 

доступ до дистанційних навчальних курсів дисциплін на офіційному вебпорталі 

НАВС через мережу Інтернет. 

9.3 Під час проведення занять без очної складової в дистанційному режимі (on-

line) за вибором викладача використовується: 

програмне забезпечення через мережу Інтернет. 

 

 

 

10. Перелік контрольних питань по темам 

Перелік контрольних питань формується відповідно до структури програми 

навчальної дисципліни і містить наступні питання: 

 

1. Вплив реформування приватного права на розвиток системи і форм цивільної 

юрисдикції. 

2. Судова система України: стан та перспективи розвитку.  

3. Судова форма захисту цивільних прав, свобод та інтересів фізичних осіб, юридичних 

осіб та інтересів держави (поняття та значення).  

4. Третейські суди: поняття, види, компетенція.  

5. Порядок розгляду справ в третейських судах. 

6. Поняття правосуддя в цивільних справах.  

7. Проблеми визначення предмету, методу цивільного процесуального права.  

8. Проблеми визначення джерел цивільного процесуального права. 

9. Проблеми доступності правосуддя та юридичної допомоги. 

10. Проблеми визначення поняття цивільних процесуальних правовідносин та 
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передумови їх виникнення. 

11. Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин.  

12. Класифікація суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин.  

13. Об'єкти та зміст цивільних процесуальних правовідносин. 

14. Суд як суб’єкт цивільних процесуальних правовідносин.  

15. Цивільна юрисдикція судів.  

16. Компетенція судів щодо розгляду цивільних справ. 

17. Проблеми визначення процесуального становища учасників цивільного процесу. 

18.  Цивільна процесуальна правоздатність та дієздатність.  

19. Проблеми визначення процесуального становища сторін в цивільному процесі. 

20.  Проблеми визначення процесуального становища третіх осіб в цивільному процесі.  

21. Проблеми участі у цивільному процесі органів та осіб, яким за законом надано право 

захищати права, свободи та інтереси інших осіб. 

22.  Проблеми участі в розгляді цивільних справ інших учасників цивільного процесу. 

23. Проблема визначення поняття принципів цивільного процесуального права.  

24. Система принципів цивільного процесуального права. 

25. Поєднання диспозитивності та процесуальної активності суду як принцип цивільного 

судочинства. 

26. Поєднання змагальності та процесуальної активності суду як принцип цивільного 

судочинства. 

27. Проблеми визначення поняття та значення цивільного процесу (цивільного 

судочинства).  

28. Стадії цивільного судочинства. 

29. Проблеми визначення поняття цивільної процесуальної форми (суть, основні риси та 

значення) у цивільному процесі. 

30. Проблеми позовної форми захисту цивільних прав та інтересів фізичних та 

юридичних осіб.  

31. Проблеми розгляду справ у порядку спрощеного провадження.  

32. Проблеми заочного розгляду справ. 

33. Проблеми наказного провадження у цивільному процесі. 

34. Проблеми окремого провадження у цивільному процесі. 

35. Проблеми визначення поняття та види процесуальних строків у цивільному процесі. 

36. Наслідки пропущення процесуальних строків у цивільному процесі. 

37. Проблеми визначення поняття доказів та доказування у цивільному процесі. 

38. Предмет доказування.  

39. Проблеми визначення предмету доказування по конкретним категоріям справ. 

40. Правові презумпції (поняття, значення).  

41. Значення правових презумпцій при розподілі обов’язків з доказування між сторонами. 

42. Класифікація доказів у цивільному процесі. 

43. Забезпечення доказів у цивільному процесі.  

44. Підстави, способи і порядок забезпечення доказів.  

45. Проблеми реалізації права апеляційного та касаційного оскарження. 

46. Строки апеляційного та касаційного оскарження 

47. .Форма і зміст апеляційної та касаційної скарг. 

48. Порядок розгляду справи апеляційним та касаційним судами. 

49. Межі розгляду справи апеляційним та касаційним судами. 

50. Повноваження судів апеляційної та касаційної інстанції. 

51. Проблеми перегляду судових  рішень за нововиявленими обставинами. 

52. Особливості перегляду судових рішень за виключними обставинами. 

53. Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень. 

54. Особливості відновлення втраченого судового провадження. 

55. Проблеми провадження у справах за участю іноземних осіб. 



32 

 

10. Рекомендована література 

 

Основна література 
1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 

13.01.2020). 

2. Сімейний кодекс України: Закон від 10.01.2002 № 2947-III. URL: 

http:zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2947-14. (дата звернення: 13.01.2020). 

3. Житловий Кодекс Української РСР: Закон УРСР від 30.06.1983 р. № 5464-X. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5464-10 (дата звернення: 13.01.2020). 

4. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-III. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 (дата звернення: 13.01.2020). 

5. Кодекс законів про працю України: Закон України від 10.12.1971 № 322-VIII 

URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08. (дата звернення: 13.01.2020). 

6. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (дата звернення: 13.01.2020). 

7. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. № 1618-IV. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 (дата звернення: 13.01.2020). 

8. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05 липня 2012 р. 

№ 5076-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17 (дата звернення: 13.01.2020). 

9. Про державну реєстрацію актів цивільного стану: Закон України від 01.07.2010 

р. № 2398-VI. URL: http:zakon.rada.gov.ua/laws/show/2398-17 (дата звернення: 13.01.2020). 

10. Про виконавче провадження: Закон України від 02.06.2016 р. № 1404-VIII.  

URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1404-19 (дата звернення: 13.01.2020). 

11. Про Вищу раду правосуддя: Закон України від 21.12.2016 р. № 1798-VIII. URL: 

zakon.rada.gov.ua/go/1798-19 (дата звернення: 13.01.2020). 

12. Про державну реєстрацію актів цивільного стану: Закон України від 01.07.2010 

р. № 2398-VI. URL: http:zakon.rada.gov.ua/laws/show/2398-17 (дата звернення: 13.01.2020). 

13. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: 

Закон України від 01.07.2004 р. № 1952-IV. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15 

(дата звернення: 13.01.2020). 

14. Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань: Закон України від 15.05.2003 р. № 755-ІV. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/755-15 (дата звернення: 13.01.2020). 

15. Про електронну комерцію: Закон України від 03.09.2015 р. № 675-VIII. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/675-19 (дата звернення: 13.01.2020). 

16. Про електронні довірчі послуги: Закон України від 05.10.2017 р. № 2155-VIII. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19 (дата звернення: 13.01.2020). 

17. Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що 

підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус: Закон 

України від 20.11.2012 р. № № 5492-VI. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5492-17 (дата 

звернення: 13.01.2020). 

18. Про забезпечення права на справедливий суд: Закон України від 12.02.2015 р. 

№ 192-VIII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/192-19 (дата звернення: 13.01.2020). 

19. Про захист персональних даних: Закон України від 01 червня 2010 р. зі змінами 

та доповненнями URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17 (дата звернення: 13.01.2020). 

20. Про захист прав споживачів: Закон України від 12 травня 1991 р. URL: 

zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12 (дата звернення: 13.01.2020). 

21. Про іпотеку: Закон України від 05.06.2003 р. № 898-IV. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/898-15 (дата звернення: 13.01.2020). 

22. Про міжнародне приватне право: Закон України від 23 червня 2005 р. № 2709-

IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2709-15 (дата звернення: 13.01.2020). 



33 

 

23. Про нотаріат: Закон України від 02 вересня 1993 р. № 3425-ХІІ. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3425-12 (дата звернення: 13.01.2020). 

24. Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні: 

Закон України від 12.07.2001 р. № 658-III. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2658-14 

(дата звернення: 13.01.2020). 

25. Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і 

рішень інших органів: Закон України від 02 червня 2016 р. URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1403-19 (дата звернення: 13.01.2020). 

26. Про прокуратуру: Закон України вiд 14 жовтня 2014 р. URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1697-18 (дата звернення: 13.01.2020). 

27. Про судовий збір: Закон України Закон України вiд 08 липня 2011 р. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3674-17 (дата звернення: 13.01.2020). 

28. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02 червня 2016 р.: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1402-19 (дата звернення: 13.01.2020). 

29. Про третейські суди: Закон України від 11 травня 2004 р.: 

http://kodeksy.com.ua/pro_tretejs_ki_sudi.htm (дата звернення: 13.01.2020). 

30. Про затвердження Порядку підтвердження факту народження дитини поза 

закладом охорони здоров’я: Постанова Кабінету Міністрів України від від 9 січня 2013 р. № 

9. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/9-2013-%D0%BF (дата звернення: 13.01.2020). 

31. Про затвердження Правил державної реєстрації актів громадянського стану в 

Україні: Наказ Міністерства юстиції України від 18.10.2000  № 52/5. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0719-00 (дата звернення: 13.01.2020). 

32. Порядок розгляду відділами державної реєстрації актів цивільного стану - 

учасниками пілотного проекту заяв у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, 

поданих через мережу Інтернет: Наказ Міністерства юстиції України від 09.07.2015  № 

1187/5. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0813-15 (дата звернення: 13.01.2020). 

33. Про затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового страхування 

цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса: Постанова Кабінету міністрів 

України від 19 серпня 2015 р. № 624. URL: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/6242015%D0%BF (дата звернення: 13.01.2020). 

34. Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України: 

Наказ Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5 зі змінами та доповненнями. 

URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z028212 (дата звернення: 13.01.2020). 

35. Деякі питання, що стосуються Програми стажування уповноваженої посадової 

особи органу місцевого самоврядування в державній нотаріальній конторі або у приватного 

нотаріуса з питань оформлення спадкових прав: Наказ Міністерства юстиції України № 

2727/5 від 23.12.2015  зі змінами та доповненнями. URL: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z163815 (дата звернення: 13.01.2020). 

36. Про ліквідацію та утворення місцевих загальних судів: Указ Президента 

України від 29.12.2017 р № 449/2017. URL:  http://www.president.gov. ua/documents/4492017-

23382 (дата звернення: 13.01.2020). 

37. Про ліквідацію апеляційних судів та утворення апеляційних судів в 

апеляційних округах: Указ Президента України від 29.12.2017 р № 452/2017.  . URL:  

http://www.president.gov.ua/documents/4522017-23378 (дата звернення: 13.01.2020). 

38. Рішення Конституційного Суду України від 01.06.2016 р. у справі №  1-1/2016 

за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) положення третього речення частини 

першої статті 13 Закону України «Про психіатричну допомогу» (справа про судовий 

контроль за госпіталізацією недієздатних осіб до психіатричного закладу). URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-16 (дата звернення: 13.01.2020). 

39. Актуальні проблеми права інтелектуальної власності : [навч.посіб.] / За ред. І. 

С. Тімуш, Ю. В. Нікітіна, В. П. Мироненко.  К. : КНТ ; ЦУЛ, 2014.  336 с. 



34 

 

40. Актуальні проблеми цивільного права і процесу: навч. посібник / за ред. Я.В. 

Матвійчука.  К.: ДЕТУТ, 2012. 177 с. 

41. Бичкова С. С. Учасники наказного провадження / С. С. Бичкова // Наказне 

провадження в цивільному процесі : [моногр.] / За заг. ред. В. І. Бобрика.– К. : НДІ прив. 

права і підприємництва НАПрН України, 2011.  С. 86–108.  

42. Бичкова С. С. Цивільний процесуальний правовий статус осіб, які беруть 

участь у справах позовного провадження : [моногр.] / С. С. Бичкова.  К. : Атіка, 2011.  420 с.  

43. Васильєв С. В. Цивільний процес: підруч. К.: Алерта, 2019. 506 с. 

44. Великанова М. М. Ризики в цивільному праві: монографія. К.: Алерта, 2019. 

378 с. 

45. Ізарова І. О., Ханик-Посполітак Р.Ю. Цивільний процес України: навч. посібн. 

для студ. юр. спец. вищих навчальних закладів. Київ: ВД «Дакор», 2018. 276 с. 

46. Логінов О. А. Цивільний процес України : навч. посіб. / О. А. Логінов, О. О. 

Штефан.  К. : Юрінком Інтер, 2012.  361 с. 

47. Цивільний процес України: Підручник / За ред. Є.О. Харитонова  К.: Істина, 

2011. 536 c. 

48. Цивільне процесуальне право України : [підруч.] / За заг. ред. С. С. Бичкової.  

К. : Атіка, 2009.  760 с. 

49. Цивільний процес (загальна частина) : навч. посіб. 2-е вид., доп. і перероб. / 

кер. авт. кол. А.В. Коваленко. Дніпро : ДДУВС; Ліра ЛТД, 2017. 192 с. 

50. Цивільний процес (загальна частина) : навч. посіб. 2-е вид., доп. і перероб. / 

кер. авт. кол. А.В. Коваленко. Дніпро : ДДУВС; Ліра ЛТД, 2017. 192 с. 

51. Чурпіта Г. В. Захист сімейних прав та інтересів у порядку непозовного 

цивільного судочинства: [моногр.]. К.: Алерта, 2016. 434 с. 

52. Юровська Г.В., Даценко В.М., Гуцал Л.В. 93 питання з сімейного права: посіб. 

для суддів. К.: Алерта, 2020. 98 с. 

53. Ясинок М. М., Запара С. І. Масові (групові) та похідні позови в 

процесуальному праві України: постановка проблеми: наук.-практ. посібник. К. Алерта, 

2019. 276 с. 

 

Додаткова література 

54. Братель О. Функції процесуальних юридичних фактів у цивільному 

судочинстві України. Підприємництво, господарство і право. 2016. № 3. С. 4‒14. 

55. Братель О. Г. Забезпечення гласності і відкритості судового процесу при 

здійснені цивільного судочинства. Правове забезпечення політики держави на сучасному 

етапі її розвитку : Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Донецьк, 6–7 березня 2015 р.). Д.: 

Східноукр. наук. юрид. орг-ція, 2015.  С. 32–34.  

56. Братель О. Г. Позов цивільний процесуальний та матеріально-правовий 

юридичний факт. Підприємництво, господарство і право. 2016. № 1. С. 3–10. 

57. Братель О. Г. Категорії позов і позовна заява як складові цивільних 

процесуальних юридичних фактів. Підприємництво, господарство і право. 2016. № 2. С. 4–

12. 

58. Бычкова С. С. Новеллы гражданского процессуального Законодательства, 

связанные с основаниями пересмотра судебных решений Верховным Судом Украины. 

Цивилистическая процессуальная мысль : международ. сб. науч. ст. / Под общ. ред. С. Я. 

Фурсы. Вып. 5 (2): Гражданский, хозяйственный (арбитражный) процесс. К. : Алерта, 2016. 

С. 352–359. 

59. Вербіцька М. Деякі практичні аспекти розгляду судом справ про визнання 

фізичної особи недієздатною.  Юридичний вісник.  2015. № 1.  С. 48-53. 

60. Дяченко С. В., Пажетнова І. О. Судова практика розгляду спорів про 

невідповідність правочинів вимогам законодавства. Форум права.  2017.  № 3.  С. 40–46. 

URL:  http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index 



35 

 

61. Карпенко М. І., Соловйова А. М. Проблема агресивної поведінки та насильства 

під час примушування до виконання цивільного правочину. Юридична наука.  2017. № 7. С. 

143-150. 

62. Кубко Є. Б. Виконання рішень ЄСПЛ: регресні позови, аналогія закону та 

аналогія права. Правова держава. 2018. Вип. 29. С. 35-44.  

63. Кравцов С. О. Засоби захисту інтересів відповідача від пред’явленого позову: 

цивільно-процесуальний аспект. Соціально-гуманітарний вісник. 2018. Вип. 20-21. С. 109-

112.  

64. Курило М. П. До питання про сутність позову та позовної форми захисту права.  

Судова апеляція. К. : Юридична думка, 2016. № 1. С. 76–84.  

65. Кирдан Б. В. Види позовів щодо захисту прав автора в порядку цивільного 

судочинства. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : 

Юридичні науки. 2015. Вип. 6(1). С. 79-81. 

66. Луць В. В. Інститут договору в цивільному праві України. Право України. 

2014.  № 2.  С. 25-33. 

67. Луць В. В. Строки (терміни) у механізмі правового регулювання цивільних 

відносин. Приватне право і підприємництво. 2019.  Вип. 19. С. 87-92. 

68. Лимарь І. В. Конституційні засади юрисдикції цивільних судів. Теорія і 

практика правознавства. 2017. Вип. 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2017_1_6. 

69. Майка Н. Односторонній правочин, як підстава виникнення речових прав на 

чуже нерухоме майно. Актуальні проблеми правознавства. 2019. Вип. 2. С. 133-137. 

70. Міщенко М. В. Вчинення правочинів малолітніми особами за межами їх 

цивільної дієздатності. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : 

Юридичні науки. - 2015. - Вип. 4(1). - С. 114-117. 

71. Пастернак В. М. Дотримання форми правочину як умова його дійсності. 

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. 2015.  

Вип. 16(2). С. 15-17. 

72. Петровський А. В. Процесуальні дії суду під час підготовки до судового 

розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними: окремі аспекти  SCIENCIA 

VINCEMUS! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. «Нотаріат, адвокатура, 

суд, виконавче провадження: актуальні проблеми», присвяч. 5-річчю створення кафедри 

нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка / [редкол. : Фурса С. Я., Дерій О. О., Нікітюк О. М.].  К. : ЦУЛ, 2016.  

С. 295–298. 

73. Петров О. С. Електронно-цифровий підпис як механізм електронної взаємодії 

держави з фізичними та юридичними особами. Інформаційна безпека.  2013.  № 2.  С. 117-

122.  

74. Патинка Ю. О. Правові проблеми укладення договору купівлі-продажу з 

використанням мережі Інтернет. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2016. Вип. 

3. С. 53-56. 

75. Ромащенко І.О. Зміна та припинення цивільного правовідношення як способи 

захисту цивільних прав : монографія . Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка.  Київ: Правова 

єдність; Алерта, 2016.  240 с. 

76. Романюк В. А. Позовна давність у цивільному праві європейських країн. 

Альманах міжнародного права. 2017. Вип. 18. С. 129-136.  

77. Романюк В. А. Особливості застосування позовної давності та її вплив на 

суб’єктивне право особи. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. 

Вернадського. Серія : Юридичні науки. 2018. Т. 29(68), № 1. С. 43-47.  

78. Самілик Л. О., Овдієнко О. О.  Розвиток судової практики як джерела права в 

Україні та перспективи застосування у цивільному процесі. Приватне та публічне право.  

2018.  № 2.  С. 58-61. 

79. Чорна Ж. Л. Окремі питання встановлення опіки над фізичними особами.  



36 

 

 


