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ВСТУП 

Сучасний стан судово-правової реформи в Україні в цілому відтворює 

процес інституалізації судової влади та правосуддя в державі, визначає певні  

перспективи підвищення ефективності правової системи та процедур 

судочинства, реальний рівень правового захисту та його відповідність 

міжнародним стандартам в умовах глобалізації. Головною метою судової 

реформи у даний час є утворення незалежної судової влади, яка виступає 

гарантом належного захисту прав, свобод та інтересів фізичних, юридичних 

осіб та держави. У цьому відношенні наразі вкрай важливими стають 

проблеми реалізації у судовій практиці конституційних засад судочинства та 

застосування Європейської Конвенцій про захист прав людини та 

основоположних свобод, як частини національного законодавства.  

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета викладання дисципліни 

Розкрити теоретико-методологічні проблеми сучасного правового 

регулювання цивільного процесу, сформувати у студентів загальнонаукове 

уявлення вказаного спецкурсу, його сутність, освоєння студентами 

актуальних питань теорії і практики фундаментальної навчальної 

дисципліни, оволодіння механізмом правового регулювання правосуддя з 

цивільних прав, конкретними досягненнями науки і практики цивільного 

процесу, необхідними для юриста. 

Задачі вивчення дисципліни 

Засвоївши матеріал курсу «Проблеми цивільного процесу»,  

студент повинен:  

З н а т и: проблеми цивільного процесу, які виникають при підготовці, 

розгляді галузевих принципів цивільного процесуального права, закріплених 

Конституцією України, процесуальні особливості наказового провадження, 

заочного розгляду справ, правовій природі окремого провадження, 

особливостям оскарження судових рішень 
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В м і т и: вільно орієнтуватися в чинному законодавстві, робити 

узагальнення, висвітлити наявні наукові і практичні проблеми теорії і 

практики цивільного процесу і напрямки їх вирішення.  

Структура методичних рекомендацій до виконання контрольних 

робот. 

Контрольна робота складається з трьох питань теоретичного характеру. 

Методичні вказівки також містять питання до екзамену та перелік 

рекомендованої літератури. 

Загальні вимоги до оформлення контрольної роботи 

Висвітлення теоретичного питання повинне містити вступ, основну 

частину та висновок . 

У вступній частині студент обґрунтовує актуальність запропонованої 

проблеми, її місце і значення в сімейних відносинах. 

Основна частина роботи повинна містити обов'язкові посилання на 

теоретичні джерела і нормативні акти. Використані при виконанні 

контрольної роботи повинні відображатись в переліку літератури , при цьому 

загальне число джерел повинне бути не менше п'яти. 

У висновку  студент робить висновок про ефективність правового 

регулювання даного питання, перспективи його розвитку. 

У переліку  використаної літератури указуються джерела, на які 

зроблені посилання при розкритті теоретичного питання (джерела 

указуються в тому порядку, в якому вони вказані в тексті). 

Об'єм контрольної роботи повинен складати не менше 20-ти аркушів. 

Номер завдання контрольної роботи відповідає порядковому номеру 

прізвища студента в журналі академічної групи. Зміна номера завдання без 

узгодження з викладачем не допускається. 

Контрольна робота виконується на комп'ютері або розбірливим 

почерком, допускаються лише загальноприйняті скорочення. 

Термін подання контрольної роботи на перевірку до 15 грудня  

поточного року. 
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ВАРІАНТ 1 
1. Імплементація положень Європейської конвенції про захист прав людини 

та основоположних свобод до цивільно-процесуального законодавства 

України. 

2. Проблеми судового контролю за нотаріальною діяльністю. 

3. Показання свідків як засіб доказування. Порядок отримання і дослідження 

показань свідків. Імунітет свідків. 

 

ВАРІАНТ 2 

1. Європейська конвенція про захист прав людини і  практика судочинства в 

Україні. 

2. Третейські суди в системі цивільної юрисдикції 

3. Доказова сила пояснень сторін, третіх осіб, їхніх представників. 

 

ВАРІАНТ 3 

1. Проблеми цивільних процесуальних правовідносин 

2. Забезпечення доказів нотаріатом для іноземних судів. 

3. Особливості електронного документа як засобу доказування. 

 

ВАРІАНТ 4 

1. Реалізація принципу гласності цивільного судочинства 

2. Новелізація нотаріального законодавства: проблеми унормування 

стандартів латинського нотаріату. 

3. Письмові докази як засоби доказування. Доказова сила електронного 

документа. Вирішення спору щодо фальсифікації письмового доказу. 

 

ВАРІАНТ 5 

1. Цивільний процесуальний кодекс та Кодекс адміністративного 

судочинства: проблеми єдності та відмінності у аспекті моделі 

адміністративної юстиції. 
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2. Поняття нотаріату та його функції у цивільному судочинстві. 

5. Види позовів в цивільному процесі. Групові позови. 

 

ВАРІАНТ 6 

1. Проблеми аналогії в ЦПК 

2. Доктрина міжнародного цивільного процесу. 

3. Внутрішнє переконання судді при оцінці доказів: свавільне чи обмежене 

певними вимогами? 

 

ВАРІАНТ 7 

1. Роль і значення судової практики в цивільному судочинстві 

2. Процесуальне становище іноземців, осіб без громадянства, іноземних 

підприємств і організацій, іноземної держави та її дипломатичних 

представників, міжнародних організацій. 

3. Види мирових угоди, особливості правових наслідків їх укладання. 

 

ВАРІАНТ 8 

1. Кооперація Суду Європейських Співтовариств і національних судів у 

становленні інтеграційного правопорядку та гармонізації цивільного 

процесу. 

2. Міжнародна підсудність (юрисдикція) цивільних справ. 

3. Медіація в цивільному процесі: питання доцільності, форм і порядку 

впровадження 

ВАРІАНТ 9 

1. Еволюція права на справедливий судовий розгляд 

2. Іноземні судові доручення. 

3. Інститут забезпечення позову: вади правового регулювання і напрямки 

вдосконалення. 

 

ВАРІАНТ 10 



 7 

1. Проблеми реалізації принципу розгляду справи незалежним та 

безстороннім судом, створеним на підставі закону. 

2. Визнання та примусове виконання іноземних судових рішень з цивільних 

справ. 

3. Диспозитивні права щодо предмета позову, порядок їх реалізації (зміна 

позову, відмова від позову, заперечення проти позову, зустрічний позов, 

визнання позову, мирова угода). Особливості процесуальних засобів захисту 

відповідача від позову. 

 

ВАРІАНТ 11 

1. Проблеми розмежування цивільної, господарської і адміністративної 

судових юрисдикцій. 

2 Проблеми судових витрат. 

3. Особливості фотографій, аудіо-, відеозаписів як засобів доказування. 

 

ВАРІАНТ 12 

1. Проблеми юрисдикційності питань судового контролю за виконанням 

судових рішень 

2. Проблеми процесуальних строків. 

3. Достовірність і достатність доказів: відмінність між поняттями. 

 

ВАРІАНТ 13 

1. Проблемні питання підсудності цивільних справ 

2. Доказові презумпції та функції у розподілі обов’язків з доказування. 

3. Критичний аналіз положень ЦПК України про докази і доказування 

(недоцільні норми; норми, які дають можливості для зловживань; пропозиції 

щодо вдосконалення тощо). 
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ВАРІАНТ 14 

1. Проблемні питання заочного розгляду справи. 

2. Проблеми розгляду судами заяв про забезпечення позовів при вирішення 

спорів в цивільному судочинстві. 

3. Алгоритм визначення належності доказів. Алгоритм визначення 

допустимості доказів. 

 

ВАРІАНТ 15 

1. Поняття та проблемні питання наказного провадження 

2. Очна ставка в цивільному судочинстві: процесуальні, тактичні, 

психологічні аспекти. 

3. Попередня і остаточна оцінка доказів судом. Припущення, висока 

ймовірність, переконливість як критерії оцінювання. 

 

ВАРІАНТ 16 

1. Поняття  та проблеми ефективності процедур цивільного судочинства. 

2. Провадження у справі до судового розгляду та особливості проведення 

попереднього судового засідання. 

3. Обов’язок (тягар) доказування, його розподіл. 

 

ВАРІАНТ 17 

1. Проблеми застосування та ефективності заходів процесуального примусу. 

2. Проблеми культури викладення судового акту в цивільному процесі. 

3. Передумови права на пред’явлення позову і умови його належного 

здійснення.  

 

ВАРІАНТ 18 

1. Моделі апеляції в цивільному судочинстві 

2. Співвідношення судового наказу та виконавчого напису нотаріуса. 

Виконання судового наказу. 
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3. Групові позови в цивільному процесі інших держав. Чи можливо 

імплементувати їхній досвід в українське цивільне судочинство? 

 

ВАРІАНТ 19 

1. Поняття, види правової допомоги у цивільному судочинстві. 

2. Інститут присяжних у цивільному процесі та Конституції України 

3. Проблемні питання елементів позову. Тотожність позову. 

 

ВАРІАНТ 20 

1. Захист громадського (групового) інтересу в цивільному судочинстві. 

2. Проблеми касації у цивільному судочинстві. 

3. Висновок експерта як засіб доказування. Спірні погляди щодо висновку 

експерта як змішаного доказу. Відмінність від консультацій та роз’яснень 

(висновків) спеціаліста. 
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ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ З ДИСЦІПЛІНИ 

«ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ» 

1. Імплементація положень Європейської конвенції про захист прав людини 

та основоположних свобод до цивільно-процесуального законодавства 

України. 

2. Проблеми судового контролю за нотаріальною діяльністю. 

3. Європейська конвенція про захист прав людини і  практика судочинства в 

Україні. 

4. Третейські суди в системі цивільної юрисдикції 

5. Проблеми цивільних процесуальних правовідносин 

6. Забезпечення доказів нотаріатом для іноземних судів. 

7. Реалізація принципу гласності цивільного судочинства 

8. Новелізація нотаріального законодавства: проблеми унормування 

стандартів латинського нотаріату. 

9. Цивільний процесуальний кодекс та Кодекс адміністративного 

судочинства: проблеми єдності та відмінності у аспекті моделі 

адміністративної юстиції. 

10. Поняття нотаріату та його функції у цивільному судочинстві. 

11. Проблеми аналогії в ЦПК 

12. Доктрина міжнародного цивільного процесу 

13. Роль і значення судової практики в цивільному судочинстві 

14. Процесуальне становище іноземців, осіб без громадянства, іноземних 

підприємств і організацій, іноземної держави та її дипломатичних 

представників, міжнародних організацій. 

15. Кооперація Суду Європейських Співтовариств і національних судів у 

становленні інтеграційного правопорядку та гармонізації цивільного 

процесу. 

16. Міжнародна підсудність (юрисдикція) цивільних справ 

17. Еволюція права на справедливий судовий розгляд 

18. Іноземні судові доручення 
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19. Проблеми реалізації принципу розгляду справи незалежним та 

безстороннім судом, створеним на підставі закону. 

20. Проблеми розмежування цивільної, господарської і адміністративної 

судових юрисдикцій. 

21. Визнання та примусове виконання іноземних судових рішень з цивільних 

справ. 

22 Проблеми судових витрат. 

23. Проблеми юрисдикційності питань судового контролю за виконанням 

судових рішень 

24. Проблеми процесуальних строків. 

25. Проблемні питання підсудності цивільних справ 

26. Доказові презумпції та функції у розподілі обов’язків з доказування. 

27. Проблемні питання заочного розгляду справи. 

28. Проблеми розгляду судами заяв про забезпечення позовів при вирішення 

спорів в цивільному судочинстві. 

29. Поняття та проблемні питання наказного провадження 

30. Очна ставка в цивільному судочинстві: процесуальні, тактичні, 

психологічні аспекти. 

31. Поняття  та проблеми ефективності процедур цивільного судочинства. 

32. Провадження у справі до судового розгляду та особливості проведення 

попереднього судового засідання. 

33. Проблеми застосування та ефективності заходів процесуального примусу. 

34. Проблеми культури викладення судового акту в цивільному процесі. 

35. Моделі апеляції в цивільному судочинстві 

36. Співвідношення судового наказу та виконавчого напису нотаріуса. 

Виконання судового наказу. 

37. Поняття, види правової допомоги у цивільному судочинстві. 

38. Інститут присяжних у цивільному процесі та Конституції України 

39. Захист громадського (групового) інтересу в цивільному судочинстві. 

40. Проблеми касації у цивільному судочинстві. 
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41. Розгляд справ про обмеження цивільної дієздатності, визнання фізичної 

особи недієздатною. 

41. Розгляд справ про надання неповнолітній особі повної цивільної 

дієздатності. 

42. Розгляд справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення. 

43. Допит сторін як свідків в цивільному судочинстві. 

44. Пред’явлення зустрічного позову відповідачем та самостійних вимог 

третіми особами у попередньому судовому засіданні. 

45. Правові ситуації та наслідки, пов’язані з неявкою сторін у попередне 

судове засідання. 

46. Етапи наказного провадження. 

47. Легалізація рішень іноземних судів як обов’язкова  умова їх визнання та 

виконання. 

48. Виникнення та еволюція заочного провадження в цивільному процесі. 

49. Види цивільного судочинства в контексті структури нового ЦПК 

України. 

50. Передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин. 
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