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ТЕМА 1. Цивільно-процесуальне право (ЦПП) України: стан та  

перспективи гармонізації до стандартів ЄС 
 

Історико-правовий аспект  ЦПП України. Принципи ЦПП України. Система ЦПП 

України.  

Джерела ЦПП України. Конституція України; Міжнародні договори; ЦПК 

України: Закони; Підзаконні нормативно-правові акти; Рішення КСУ; Судова практика. 

Взаємозв’язок ЦПП з іншими галузями права України.   
 

ТЕМА 2. Загальні положення ЦПП ЄС  
 

Історико-правовий аспект  ЦПП в країнах  Європейського Союзу. Співвідношення 

права ЄС з правом держав-членів ЄС.   

Первинне та вторинне законодавство.  Види джерел ЦПП Європейського Союзу. 

Брюссельська конвенція як онова уніфікації ЦПП Європейського Союзу. Регламенти ЄС про 

провадження. 

 

ТЕМА 3. Європейський суд з прав людини (European Court of Human 

Rights) 

 
Система судочинства ЄС. Європейський суд з прав людини в системі судочинства 

ЄС. Склад Європейського суду з прав людини. Компетенція ЄСПЛ. Порядок звернення до 

Європейського суду з прав людини. Судова практика ЄСПЛ як джерело права України.  

 

ТЕМА 4. Європейська процедура  видачі судового наказу  

 
Правове регулювання наказного провадження за законодавством ЄС. Правове 

регулювання наказного провадження  за законодавством України. Процедура наказного 

провадження в ЄС.   

Форма звернення. Порядок розгляду заяви. Порядок набрання чинності та 

виконання судового наказу.   

 

ТЕМА 5. Європейська процедура  вирішення дрібних спорів 

 



Правове регулювання вирішення дрібних спорів  за законодавством ЄС. 

Процедура вирішення дрібних спорів  в ЄС.  А) форма звернення; Б) порядок розгляду 

заяви; Порядок набрання чинності та виконання рішення у справах про вирішення дрібних 

спорів.  

 

ТЕМА 6. Форми та способи захисту цивільних прав за законодавством 

ЄС 

 
Позов. Види позовів в ЄС. Елементи позову в ЄС. Позовна заява як форма захисту 

в ЄС. Інші форми захисту в ЄС.  Самозахист цивільних прав в ЄС.  Способи захисту в ЄС.  

 

ТЕМА 7. Забезпечення доказів в ЄС та в Україні 

 
Правова основа забезпечення доказів в ЄС. Забезпечення доказів в ЦПП. Порядок 

забезпечення доказів. Способи забезпечення доказів. Запобіжні заходи в ГПП. Порядок 

вжиття запобіжних заходів. Види запобіжних заходів. Процедура вручення судових актів у 

цивільних та комерційних справах в ЄС.  
 

ТЕМА 8. Виконання судових та арбітражних (третейських) рішень на 

території ЄС 

 
Значення інституту. Поняття і види іноземних судових рішень. Світові системи 

визнання іноземних судових рішень. Джерела правового регулювання визнання і виконання 

іноземних судових рішень в України.  

Оспорювання арбітражного рішення. Визнання та виконання іноземних 

арбітражних рішень. Процедура оспорювання рішень арбітражних судів. 

 

ТЕМА 9. Медіація 

 
Правове регулювання медіації за законодавством ЄС. Правове регулювання 

медіації за законодавством ЄС. Поняття та принципи медіації.  Процедура медіації в Україні.  

Медіація та третейське судочинство.  Альтернативні способи вирішення спорів (ADR, ...). 

Перспективи розвитку  медіації за законодавством ЄС. 
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