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ТЕМА. Доступність правосуддя та предмет цивільного процесуального 

права 

Форми захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів 

юридичних осіб, інтересів держави. Поняття та види форм захисту прав, свобод 

та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави. 

Аналіз вчень про цивільну процесуальну форму. Судова влада і правосуддя в 

цивільних справах.  

Цивільне процесуальне право: поняття та структура. Поняття цивільного 

процесуального права. Система цивільного процесуального права. Цивільне 

процесуальне право як галузь права. 

Цивільне судочинство. Сутність цивільного судочинства. Зміст завдань 

цивільного судочинства. Стадії цивільного судочинства. Види проваджень в 

цивільному судочинстві.  

Джерела цивільного процесуального права. Законодавство про цивільне 

судочинство. Верховенство законодавства, відповідно до якого суд вирішує 

справи. Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод та її 

застосування в цивільному судочинстві. Застосування судової практики в 

цивільному судочинстві.  

Доступність правосуддя як міжнародний стандарт. Право на 

справедливий судовий розгляд та його складові. Роль Ради Європи в 

гармонізації цивільного процесуального законодавства та практика його 

застосування. Процесуальні проблеми доступу до правосуддя. «Електронний 

суд» як один із перспективних способів забезпечення доступності правосуддя. 

 

ТЕМА. Вчення про цивільні процесуальні правовідносини 

Поняття та загальна характеристика цивільних процесуальних 

правовідносин. Поняття, ознаки та види цивільних процесуальних 

правовідносин. 

Підстави виникнення, зміна і припинення цивільних процесуальних 

правовідносин. Поняття та класифікація процесуальних фактів. Норма 

цивільного процесуального права: поняття та структура. Оціночні поняття у 

цивільних процесуальних нормах.  

Проблемні питання змісту та об’єкту цивільних процесуальних 

правовідносин.  



Суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин та їх класифікація. 

Поняття суб'єкта цивільних процесуальних правовідносин. Види суб'єктів 

цивільних процесуальних правовідносин. Суд як організаційна основа 

цивільного процесу. Поняття відводу суддів в цивільному процесі. 

 

ТЕМА. Проблеми реалізації принципів цивільного судочинства  

Сутність принципів цивільного процесуального права в сучасних наукових 

дослідженнях. Проблема поняття принципів цивільного судочинства. Проблеми 

класифікації і складу системи принципів цивільного процесу. Загальновизнані 

норми та принципи міжнародного права та судове правозастосування. Правові 

аксіоми у цивільному судочинстві.  

Характеристика окремих принципів цивільного процесуального права. 

Становлення принципу правової визначеності у процесуальному праві Україні. 

Принцип верховенства права як універсальний принцип сучасної правової 

держави та проблеми його реалізації у цивільному процесуальному 

законодавстві України. Принцип здійснення судочинства професійними 

суддями. Проблеми формування суддівського корпусу. Участь громадськості ц 

цивільному процесі: стан, тенденції, суд присяжних. Принцип пропорційності. 

Принцип доступності правосуддя. Проблемні питання реалізації принципу 

розумності строків розгляду справи судом. Неприпустимість зловживання 

процесуальними правами.  

 

ТЕМА. Учасники судового процесу: проблемні питання 

Проблеми визначення складу учасників справи. Дискусійні питання 

процесуальної правосуб’єктності учасників судового процесу. Дискусійні 

питання участі у цивільному судочинстві органів та осіб, яким законом надано 

право звертатися до суду в інтересах інших осіб. 

Процесуальне представництво. Огляд поширених у сучасному 

судочинстві проблем, пов’язаних із представницькою діяльністю. Порядок 

надання безоплатної правової допомоги у цивільному судочинстві. 

Добросовісність представника у цивільному процесі.  

Дискусійні питання процесуального статусу інших учасників судового 

процесу. 

Процесуальні права та обов'язки. Принципи та межі здійснення 

суб'єктивних процесуальних прав. Проблема визначення процесуальних 

обов’язків учасників справи. Зловживання суб'єктивними процесуальними 

правами. Відповідальність учасників цивільного процесу за невиконання або 

неналежне виконання своїх процесуальних обов’язків.  

 

ТЕМА. Проблеми визначення цивільної юрисдикції та розмежування 

судових юрисдикцій 

Цивільна юрисдикція судів. Конституційна реформа та її вплив на 

інститут судової юрисдикції. Інститут судової юрисдикції та право на 

справедливий судовий розгляд  (п. 1 ст. 6 ЄКПЛ).  Тенденції розвитку цивільної 

юрисдикції в сучасній національній доктрині. Співвідношення цивільної 

юрисдикції та компетенції інших юрисдикційних органів.  



Види цивільної юрисдикції. Предметна та суб’єктна юрисдикція й її 

критерії. Юрисдикція суду щодо справ позовного та спрощеного позовного 

провадження. Юрисдикція суду щодо справ наказного провадження. 

Юрисдикція суду щодо справ окремого провадження. Наслідки недотримання 

правил предметної та суб’єктної юрисдикції. Інстанційна юрисдикція. Наслідки 

недотримання правил інстанційної юрисдикції. Проблемні питання 

територіальної юрисдикції (підсудності). Наслідки недотримання правил 

територіальної  юрисдикції (підсудності). Підстави та порядок передачі справи 

з одного суду до іншого. 
 

ТЕМА. Теоретичні та практичні проблеми доказування у цивільному 

процесі України 

Поняття доказів та доказування на сучасному етапі становлення 

доказового права. Загальна характеристика вчення про цивільне процесуальне 

доказування. Проблема поняття доказів. Зміст та властивості доказів у 

цивільному судочинстві. Проблема класифікації доказів в цивільному процесі. 

Проблема поняття предмету доказування та його межі. Нормативна основа 

доказування в цивільному судочинстві. Вплив Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод 1950 р. та рішень ЄСПЛ  на розвиток 

національного законодавства України та судову практику в сфері доказування. 

Проблемні питання, пов’язані з окремими засобами доказування. Судові 

експертизи як основний засіб доказування в майбутньому. Види судових 

експертиз їх особливості та порядок їх призначення і проведення в цивільному 

процесі. Проблемні питання, які мають місце в зв’язку з призначенням 

експертиз в сфері цивільних, сімейних, житлових та земельних справ. Процес 

подання запитань експерту в судовому процесі та методика ознайомлення із 

висновками експертів. Електроні засоби доказування в системі доказування. 

Види електронних засобів доказування. Мережа Інтернет як джерело доказової 

інформації. Особливості подання, дослідження та оцінки електронних доказів. 

 

ТЕМА. Позовне провадження як універсальне провадження у сучасній 

процесуальній доктрині та практиці 

Позов у цивільному процесі. Категорії «позовне провадження» і «позов» у 

сучасній процесуальній доктрині та практиці. Дискусійні питання 

характеристики елементів позову. Система позовів у цивільному процесі. 

Групові позови у цивільному судочинстві. Механізми захисту відповідача 

проти позову. 

Проблемні питання розгляду цивільної справи за правилами позовного 

провадження. Врегулювання спору за участю судді. Процесуальні особливості 

розгляду та вирішення окремих категорій справ позовного провадження. 

Особливості позовного провадження у справах про визнання необґрунтованими 

активів та їх витребування. Відновлення втраченого судового провадження.  

 

ТЕМА. Спрощені провадження та процедури цивільного судочинства 

Практичні проблеми розгляду цивільної справи в порядку спрощеного 

позовного провадження. 



Окреме провадження: питання теорії та практики. Місце окремого 

провадження в цивільному процесуальному праві. Проблемні питання суб’єктів 

окремого провадження. «Відкритість переліку» справ, які розглядаються за 

правила окремого провадження. Практичні питання розгляду справ про зміну 

правового статусу фізичної особи та встановлення фактів, що мають юридичне 

значення. Особливості розгляду справ про визнання або відновлення 

неоспорюваних суб’єктивних прав. Процесуальні особливості розгляду справ 

про застосування встановлених законом заходів щодо захисту прав і законних 

інтересів. 

Проблемні питання наказного провадження. Історія розвитку наказного 

провадження. Наказне провадження за ЦПК України 2017 року: проблеми 

теорії та практики. Міжнародна практика щодо наказного провадження. 

Проблеми практичного застосування заочного розгляду справ. 

Історичний розвиток заочного провадження. Особливості розгляду цивільних 

справ та ухвалення заочного рішення за ЦПК України 2017 року. Проблемні 

питання ухвалення заочного рішення та перспективи подальшого розвитку 

цього інституту. 

 

ТЕМА. Теоретико-правові проблеми апеляційного та касаційного 

проваджень  

Апеляція як процесуальна форма перегляду судових рішень у цивільному 

процесі. Механізм реалізації права на інстанційне оскарження судових рішень. 

Європейські підходи до апеляції як стадії судового провадження. Нормативно-

правові та прикладні проблеми апеляції в сфері забезпечення законності та 

обґрунтованості судових рішень  

Поняття касаційного провадження. Загальна характеристика підстав 

касаційного оскарження судових рішень у цивільних справах. Окремі питання 

реалізації права касаційного оскарження судових рішень та розгляду справ в 

суді касаційної інстанції. 

 

ТЕМА. Виконання судових рішень: проблеми, особливості та перспективи 

Виконавче провадження: поняття, проблеми та перспективи розвитку. 

Недоліки законодавчої регламентації питань видачі дубліката виконавчого 

документа. Судовий контроль за виконанням судових рішень. 

Розвиток вітчизняної правової науки у сфері визнання та виконання 

рішень іноземних судів в Україні. Джерела інституту визнання та виконання 

рішень іноземних судів в Україні. Проблемні питання порядку визнання та 

звернення до виконання рішень іноземних судів, що підлягають примусовому 

виконанню в Україні. Порядок визнання рішень іноземного суду, що не 

підлягають примусовому виконанню в Україні: теоретичні та практичні засади. 

 

ТЕМА. Особливості розвитку несудових форм вирішення цивільно-

правових спорів в Україні 

Альтернативне вирішення спорів. Основні способи альтернативного 

вирішення спорів. Арбітраж. Третейські суди. Медіація. Переговори.  
 


