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ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «АПЕЛЯЦІЙНЕ ТА КАСАЦІЙНЕ 

ПРОВАДЖЕННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ» 

для студентів ІV курсу   

 

І. Написати реферат на тему: 

1. Правова природа оскарження рішення суду. 

2. Інститут апеляційного оскарження як індикатор демократичного суспільства. 

3. Розгляд справи апеляційним судом. 

4. Повноваження суду апеляційної інстанції. 

5. Поняття та значення мирової угоди у цивільному процесі. 

6. Касаційна скарга, її форма та зміст. 

7. Процесуальні документи суду касаційної інстанції: поняття, форма та зміст. 

8. Окрема ухвала в апеляційному та касаційному провадженні. 

9. Повноваження суду касаційної інстанції. 

10. Роль касаційної інстанції в сучасних умовах. 

11. Фіксування судового процесу в суді апеляційної інстанції. 

12. Процесуальні строки в суді касаційної інстанції. 

13. Судові витрати в суді апеляційної інстанції: поняття, види. 

 
Обсяг реферату - 15-18 сторінок машинописного тексту (формату А4). 
 

ІІ. Здійснити реферування статті: 

1. Гаврік Р. О. Законна сила судових рішень судів апеляційної та касаційної 

інстанції у цивільних справах // Цивільне право та цивільний процес: актуальні 

питання. – 2010. - №9. – С. 81 – 84. 

2. Гусаров К. Апелляционное производство в судах гражданской юрисдикции // 

Підприємництво, господарство і право.- 2003. -  №7. - С. 37-40 

3. Дюкар Р. С. Актуальність внесення змін до чинного цивільного процесуального 

законодавства України // Часопис цивільного і кримінального судочинства. - № 1(4). –  

2012. – С. 107 – 112. 

4. Карнаух Т. М. Реформування інституту перегляду судових рішень у цивільних 

справах // Наукові записки НаУКМА. – Том 116. С. 77-81 



5. Ківалов С. Судова реформа в Україні: проблеми юридичної регламентації // 

Голос України. - 2007. - № 43-13 берез. 

6. Луспеник Д., Сакара Н. Українська модель касаційного оскарження судових 

рішень у цивільних справах: проблеми та перспективи удосконалення (спрощення) //  

Право України. - 2008. - №7. - С. 99-107 
 

ІІІ. Скласти список бібліографічних джерел на тему:  

1. Апеляційне оскарження в цивільному процесі: досвід зарубіжних держав. 

2. Касаційне оскарження в  цивільному процесі: проблеми та перспективи 

удосконалення. 

 
Список оформляти машинописним текстом у форматі А4, попередньо 
склавши план до вказаної теми.  
 

ІV. Практичні завдання: 

1. Скласти проект постанови суду касаційної інстанції по скарзі про визнання 

незаконним рішення суду першої інстанції про визнання договору поруки недійсним. 

2. Сформулювавши фабулу справи, скласти проект рішення першої інстанції, 

апеляційної скарги, заперечення на апеляційну скаргу та рішення апеляційної 

інстанції. 

3. Скласти проект ухвали суду касаційної інстанції по скарзі на ухвалу суду 

апеляційної інстанції, яким визнано рішення суду першої інстанції про визнання 

громадянина безвісно відсутнім  законним і обгрунтованим. 
 

Проекти процесуальних документів оформляти машинописним текстом у 
форматі А4. 
 

Керівник курсу 

доцент кафедри судочинства       /Ковалишин 

О.Р./ 
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