
ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«АПЕЛЯЦІЙНЕ ТА КАСАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ» 

 

ТЕМА 1. Конституційний принцип забезпечення апеляційного та касаційного 

оскарження судового рішення 
 

Зміст конституційного принципу забезпечення апеляційного та касаційного  оскарження 

судового рішення. 

Інститут апеляційного та касаційного оскарження судових рішень в Стародавньому Римі і в 

країнах Західної Європи. 

Апеляційне та касаційне оскарження судових рішень в цивільному процесі на українських 

землях до утворення незалежної держави. 

Соціально-правові передумови запровадження інституту апеляції та касації у сучасному 

цивільному процесі України. 

 

ТЕМА 2. Правова природа апеляційного провадження в цивільному процесі та 

право на апеляційне оскарження 
 

Поняття та завдання апеляційного провадження. Суб’єкти апеляційного провадження. 

Ухвали, на які можуть бути подані скарги окремо від рішення суду.  

Принципи та види апеляції. Передумови апеляційного оскарження. 

Форма і зміст заяви про апеляційне оскарження і апеляційної скарги.  

Порядок подачі апеляційної скарги і апеляційного подання.  

Доповнення, зміна апеляційної скарги або відкликання її чи відмова від неї. 

 

ТЕМА 3. Порядок розгляду справ у суді апеляційної інстанції 
 

Підготовка апеляційного розгляду справи.  

Процесуальний порядок розгляду справ судом апеляційної інстанції.  

Межі розгляду справи судом апеляційної інстанції та його повноваження.  

Мирова угода в апеляційному провадженні. 

 

ТЕМА 4. Підстави для перегляду судових рішень у суді апеляційної інстанції 
 

Підстави для скасування рішення суду і передачі справи на новий розгляд.  

Підстави для скасування рішення із закриттям провадження в справі або залишенням заяви 

без розгляду. 

Підстави для скасування рішення суду першої інстанції і ухвалення нового рішення.  

Підстави для відхилення скарги на ухвалу суду першої інстанції або зміни чи скасування 

ухвали. 

 

ТЕМА 5. Правова природа касаційного провадження в цивільному процесі та 

право на касаційне оскарження 

 
Поняття та завдання касаційного провадження. 

Право касаційного оскарження. 

Строки на касаційне оскарження. 

Форма та зміст касаційної скарги. 

Порядок подання касаційної скарги. 

Доповнення, зміна касаційної скарги або відкликання її та відмова від неї.  

 

 

 



 2 

ТЕМА 6. Порядок розгляду справ у суді касаційної інстанції 
 

Підготовка справи до касаційного розгляду. 

Попередній розгляд справи. 

Процесуальний порядок розгляду справ судом касаційної інстанції. 

Межі розгляду справи судом апеляційної інстанції та його повноваження. 

Мирова угода у касаційному провадженні. 

Порядок розгляду касаційної скарги, що надійшла до суду касаційної інстанції після 

закінчення касаційного розгляду справи. 

 

ТЕМА 7. Підстави для перегляду судових рішень у суді касаційної інстанції 
 

Підстави для відхилення касаційної скарги та залишення рішення без змін. 

Підстави для скасування рішення і передачі справи на новий судовий розгляд. 

Підстави для скасування судових рішень і залишення в силі судового рішення, скасованого 

помилково. 

Підстави для скасування судового рішення із закриттям провадження у справі або залишення 

заяви без розгляду. 

Підстави для скасування судових рішень і ухвалення нового рішення або зміни рішення.  

Підстави для відхилення касаційної скарги на ухвалу суду або її зміни чи скасування. 

 

ТЕМА 8. Повноваження суду касаційної та апеляційної інстанцій 
 

Повноваження апеляційного суду. 

Порядок ухвалення рішень та постановлення ухвал апеляційним судом. 

Рішення апеляційного суду: зміст, форма, законна сила. 

Повноваження суду касаційної інстанції. 

Порядок ухвалення рішень та постановлення ухвал касаційним судом. 

Рішення касаційного суду: зміст, форма, законна сила. 

 

ТЕМА 9. Інститут апеляційного та касаційного провадження за кордоном  
 

Інститут апеляційного та касаційного оскарження в США та Англії. 

Інститут апеляційного та касаційного оскарження в ФРН та Франції. 

Інститут апеляційного та касаційного оскарження в Польші, Угорщині, Чехії. 

Інститут апеляційного та касаційного оскарження в Росії та Білорусі. 
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