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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 
Самостійна робота студентів є одним з шляхів 

оволодіння навчальним матеріалом і регламентується 
Положенням про організацію навчального процесу у вищих 
навчальних закладах України, затвердженим наказом 
Міністерства освіти України №161 від 02.06.93р. 

Самостійна робота студентів -  це особлива форма 
навчальної діяльності, спрямована на формування 
самостійності студентів і засвоєння ними сукупності знань, 
умінь, навичок, що здійснюються за умови запровадження 
відповідної системи організації всіх видів навчальних 
знань. 

Самостійна робота має бути зорієнтована на 
вироблення у студентів умінь учитися, спілкуватися, 
планувати, працювати та керувати своєю навчальною 
діяльністю. 

Цивільний процес відіграє фудаментальне значення для 
формування професійних знань та навичок студентив-
правознавців, саме тому велике значення надається 
самостійній роботі студентів. 

В процесі самостійної роботи у студентів розвиваються 
творчі здібності та активізується розумова діяльність, 
формуються уміння та навички самостійної розумової 
праці, розвиваються морально-вольові зусилля, формується 
потреба безперервного самостійного поповнення знань як 
необхідної умови професійного становлення. 

Самостійна робота дає змогу студентам навчитися 
самостійно працювати з різними джерелами інформації,  
творчо сприймати і осмислювати навчальний матеріа, 
формує навички щоденної навчальної самостійної роботи. 



Самостійна робота з дисципліни може виконуватися у 
бібліотеці, навчальних кабінетах, комп'ютерних класах, а 
також у домашніх умовах. 

Самостійна робота виконується з використанням 
рекомендованої основної літератури (підручник, конспект 
лекцій викладача, навчальні та методичні посібники), 
додаткової літератури (наукова, фахова, монографічна, 
періодична) та методичних матеріалів (методичні вказівки 
щодо виконання самостійної роботи студентів). 

Залежно від особливостей  досліджуваних тем студентам 
даються різні види завдань самостійної роботи, спрямовані 
на: 

- переробку інформації, отриманої безпосередньо 
на аудиторних навчальних заняттях; 

- роботу з відповідними підручниками та 
особистим конспектом лекцій; 

- самостійне вивчення окремих тем або питань із 
складанням конспекту; 

- написання рефератів, повідомлень; 
- творчі завдання (доповіді, проекти, огляди тощо); 
- виконання індивідуальних завдань, 

конструювання фрагментів уроків; 
- підготовку письмових відповідей на проблемні 

питання; 
- виготовлення саморобних наочних посібників; 
- складання процесуальних документів. 

Для полегшення самостійної роботи студентів з 
предмету "Цивільний процес" розроблено дані методичні 
вказівки, які можуть бути використані викладачами та 
студентами. 
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ТЕМАТИКА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

І. Конспект лекцій: 

Тема 2: Принципи цивільного процесуального права. 

Тема 7: Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким  

законом надано право захищати права і свободи інших 

осіб.                  

Тема 8: Інші учасники  цивільного процесу.                                            

Тема 11: Підвідомчість цивільних справ.                                                                                           

Тема 26: Процесуальні питання, пов’язані з виконанням 

судових рішень у цивільних справах та рішень інших 

органів (посадових осіб). 

Тема 27: Судовий контроль за виконанням судових 

рішень. 

Тема 29: Відновлення втраченого судового провадження. 

Тема 30:  Провадження у справі за участю іноземних осіб. 

 

ІІ. Цивільно-процесуальні документи: 

- заява по заміну неналежного відповідача 

- заява про залучення співвідповідача 

- клопотання про поновлення строку на оскарження 

рішення суду 

- заява про зупинення провадження у справі 



- заява про відстрочення (розстрочку) сплати судових 

витрат або зменшення розміру витрат або звільнення від 

них 

- заява про повернення судового збору 

- заява про призначення експертизи 

- заява про залучення доказів до справи 

- заява про видачу судового наказу 

- заява про скасування судового наказу 

- ухвала про скасування судового наказу 

- судовий наказ 

- позовна заява 

- заперечення проти заявленого позову 

- зустрічна позовну заяву 

- ухвала про відкриття провадження у справі 

- заява про забезпечення позову 

- ухвала про забезпечення доказів 

- ухвала про призначення справи до судового розгляду 

- ухвала про закриття провадження у справі 

- мирова угода 

- заява про уточнення (зміну) позовних вимог 

- рішення суду І інстанції у цивільній справі 

- ухвала суду про виправлення описок чи арифметичних 

процесуального кодексу України/пер. з рос. / С.В. 
Ківалав, Ю.С. Червоний, Г.С. Волосатий та ін.; за ред. 
Ю.С. Червоного .-Київ, Одеса:Юрінком Інтер,2008 .-656 
с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



//www.minjust.gov.ua/?do=sc&sid=comments 
27. Л.В. Ковтун Представництво в цивільному 

процесі//www.minjust.gov.ua/?do=sc&sid=comments 
28. Шишкін В. Принцип диспозитивності у новому ЦПК 

України//Право України, 2006, №3.-С.78-81 
29. Розумне навантаження - розумні терміни//Голос 

України. - 2007.01.17. - № 7. 
30. Гончар І. Спорное размежевание 

юрисдикций//Юридическая практика. - 12.12.2006. - № 
50. 

31. І.І.Ємельянова Теоретичні та практичні аспекти 
апеляційного і касаційного перегляду судових рішень в 
цивільному 
судочинстві//www.minjust.gov.ua/?do=sc&sid=comments 

32. Швидкий суд: європейська практика і вітчизняні 
реалії//Урядовий кур'єр. – 2007.01.27 – № 16. 

33. Закаблук М. Судова система не може бути полігоном 
для ризикованих експериментів//Закон і Бізнес. - 
2006.10.21. - № 42 

34. Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії 
Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // ВВР 
України. — 1996. — №30. — Ст. 141. 

35. Загальна декларація прав людини. Прийнята на третій 
сесії Генеральної Асамблеї ООН 10 грудня 1948 р. // 
Бюлетень... України. — 2003. — № 3. 

36. Основні принципи незалежності судових органів 
Схвалені резолюціями 40/32 та 40/146 Генеральної 
Асамблеї від 29 листопада та 13 грудня 1985 року // 
www.rada.gov.ua 

37. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 
березня 2004 р. № 1618-ІУ // Урядовий кур'єр. — 2004. 
— Липень. — № 130. 

38. Науково-практичний коментар Цивільного 

помилок у судовому рішенні 

- заява про ухвалення додаткового рішення у справі 

- додаткове рішення суду 

- ухвала про заочний розгляд справи 

- заява про перегляд заочного рішення суду 

- ухвала про розгляд справи за відсутності особи 

- заява про повідомлення суду про причини неявки у 

судове засідання 

- заява до суду в порядку окремого провадження 

- заява про розшук відповідача 

- апеляційна скарга на рішення суду І інстанції по справі 

- касаційна скарга на  рішення суду І інстанції по справі 

- касаційна скарга на  рішення суду апеляційної інстанції 

по справі  

 

ІІІ. Задачі з тем: 

Тема 10: Підвідомчість цивільних справ суду.    

Тема 13: Заходи процесуального примусу.           

 
 
 
 
 
 



МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ 
РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 
Тема 1: Основні положення цивільного процесу 

Питання 
визначені для самостійного опрацювання 

 
Скласти конспект лекції за таким планом: 
 

1. Поняття та система принципів цивільного 
процесуального права та їх значення. 

2. Конституційні принципи цивільного 
процесуального права та їх зміст.  

3. Принципи, закріплені в законодавстві про цивільне 
судочинство та їх зміст. 

 
Рекомендації до виконання завдань:  

Розкрити суть та значення принципів цивільного 
процесуального права в цілому. Дослідити у чому 
проявляється зв'язок та взаємодія принципів цивільного 
процесуального права. Навести класифікації принципів 
цивільно процесуального права за різними критеріями. 
Визначити особливість статусу конституційних принципів. 
Зазначити галузеві принципи цивільного процесу та 
розкрити їх зміст.  

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА: 
 Цивільний процес: Навч.посіб./А.В. Андрушко, Ю.В. 

Білоусов, Р.О.Стефанчук, О.І. Угриновська та ін. – За 
ред. Ю.В. Білоусова. – К.: Прецедент, 2006. – 293 с. 

 
Для вивчення вказаних питань студентам рекомендовано 
таку літературу: 

процесуальний кодекс України: Науково-методичний 
коментар: У 2 т. /за заг. ред. С.Я. Фурси/ - К.: Видавець 
Фурса С.Я., КНТ, 2006. – 912 с. - (Серія: Процесуальні 
науки). 

18. Білоусов Ю.В. Виконавче провадження: Навч. посіб. — 
К.: Прецедент, 2004. — 192 с. 

19. Фурса С.Я., Щербак С.В. Законодавство про виконавче 
провадження; науково-практичний коментар. — К.: Ін 
Юре, 2004. 

20. Светланов А.Г. Международный гражданский 
процесс: современные тенденции. — М.: ТОН-
Острожье, 2002. — 182 с. 

21. Новик М. Відкритість та доступність - таких рис 
набуває українське правосуддя в ході своєї реформи // // 
Голос України. - 2006.09.22 № 176 

22. І.Ф.Обідіна. Питання визнання та виконання рішень 
судів України у цивільних справах (в тому числі 
стягнення аліментів) та вироків у частині цивільного 
позову на територіях іноземних держав, з якими 
існують міжнародні угоди про правову допомогу та 
правові відносини // 
www.minjust.gov.ua/?do=sc&sid=comments 

23. Бакірова І. Застосування судами законодавства 
України щодо відшкодування моральної шкоди: 
проблемні питання//Право України, 2006, №5.- С. 89-92  

24. Чубенко А. Концептуальні засади удосконалення 
системи фінансування цивільного захисту//Право 
України, 2006, №3. – С.46-48. 

25. Грошева О. Нотаріальна і судова форми захисту 
суб'єктивних прав// Право України, 2006, №1. – С.95-
98. 

26. Д.Ю. Лихацький Порядок та умови                 
здійснення виконавчого провадження 



«Видавництво «Юридична думка»», 2006. – 412 с. 
9. Буркацький Л.К. Захист цивільного права та інтересу : 

Методика складання документів, коментарі, позовні та 
інші заяви: Навчально-практичний посібник. – К.: 
Юрінком Інтер, 2006. – 400 с. 

10. Бойко М.Д., Хазін М.А. Процесуальні документи у 
сфері цивільно-правових відносин (зразки документів, 
коментарі, роз’яснення): Навчально-практичний 
посібник. – К.: Атіка, 2009. – 620 с.  

11. Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України: 
Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. 
навч. закл. – К.: Концерн «Видавничий дім «Ін Юре», 
2005. – 624 с. 

12. Цивільний процес: Навч.посіб./А.В. Андрушко, Ю.В. 
Білоусов, Р.О.Стефанчук, О.І. Угриновська та ін. – За 
ред. Ю.В. Білоусова. – К.: Прецедент, 2006. – 293 с. 

13. Захарова О.С. Цивільно-процесуальне законодавство 
України: Посібник. – К.: Прецедент, 2006. – 102 с. – 
(Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для 
отримання Свідоцтва про право на заняття 
адвокатською діяльністю; Вип. 5). 

14. Фурса С.Я. , Цюра Т.В. Докази і доказування в 
цивільному процесі: Наук.-практ. посіб.– К.: Видавець 
Фурса С.Я., КНТ, 2005. – 256 с. (Серія: Процесуальні 
науки). 

15. Фурса С.Я., Щербак С.В., Євтушенко О.І. Цивільний 
процес України: Проблеми і перспективи: Наук.-практ. 
посіб.– К.: Видавець Фурса С.Я., КНТ, 2006. – 448 с.- 
(Серія: Процесуальні науки) 

16. Зейкан Я.П. Коментар до Цивільного процесуального 
кодексу України. – К.: Юридична практика, 2006. – 560 
с. 

17. Фурса С.Я., Фурса Є.І., Щербак С.В. Цивільний 

1, 2, 3, 7, 9, 37 
 

Тема 2: Учасники цивільного процесу. 

Питання 
визначені для самостійного опрацювання 

 
1. Сторони. 
 
Скласти такі цивільно-процесульні документи: 
 
- Заяву по заміну неналежного відповідача 
- Заяву про залучення співвідповідача 

 
Рекомендації до виконання завдань: 

 
При складанні цивільно-процесуальних документів в 
першу чергу необхідно розглянути норми ЦПК України та 
інші матеріальні та процесуальні норми, що врегульовують 
дане питання, а також судову практику в цивільних 
справах. Визначте чітко обставини уявної цивільної 
справи. Викладайте обставини в процесуальному 
документі послідовно та логічно з дотриманням вимог 
щодо форми та змісту відповідного документу. Перед 
складанням заданого документу, варто ознайомитись зі 
зразками таких документів, наведених в літературі та 
інших джерелах, визначити наявні там помилки та 
позитивні моменти. 

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА: 
□ Цивільний процес: Навч.посіб./А.В. Андрушко, Ю.В. 

Білоусов, Р.О.Стефанчук, О.І. Угриновська та ін. – За 
ред. Ю.В. Білоусова. – К.: Прецедент, 2006. – 293 с. 



 
 
Для вивчення вказаних питань студентам рекомендовано 
таку літературу: 
1, 2, 3, 7, 9, 37, 
 

2.  Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким  
законом надано право захищати права і свободи інших 
осіб.        
 
Скласти конспект лекції за таким планом: 
 

1. Підстави і процесуальні форми участі. 
2. Процесуальні права та обов’язки. 
3. Участь прокурора в цивільному процесі. 
4. Участь органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування в цивільному процесі. 
5. Участь у процесі Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини. 
 

Рекомендації до виконання завдань: 
 

Визначте, які форми участі у цивільному процесі органів та 
осіб, яким  законом надано право захищати права і свободи 
інших осіб. Висвітліть процесуальне становище таких осіб. 
Дослідіть обсяг їх прав та обов’язків. 

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА: 
□ Цивільний процес: Навч.посіб./А.В. Андрушко, Ю.В. 

Білоусов, Р.О.Стефанчук, О.І. Угриновська та ін. – За 
ред. Ю.В. Білоусова. – К.: Прецедент, 2006. – 293 с. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ 
 

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА: 
 

□ Цивільний процес: Навч.посіб./А.В. Андрушко, Ю.В. 
Білоусов, Р.О.Стефанчук, О.І. Угриновська та ін. – За 
ред. Ю.В. Білоусова. – К.: Прецедент, 2006. – 293 с. 

 
ДОДАТКОВА: 

1. Цивільний процес України: академічний курс. / За 
ред. С.Я. Фурси. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2009. 
– 848 с. 

2. Цивільний процес України: Кредитно-модульний 
навчальний посібник-практикум. / За заг. ред. С.Я. 
Фурси. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2009. – 456 с. 

3. Штефан О.О. Цивільне процесуальне право України: 
навч. посіб. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 360 с. 

4. Зейкан Я.П. Перешкоди правосуддю або Хто 
попереджений – той озброєний: Практичний посібник. 
– К.: КНТ, 2009. – 256 с. 

5. Цивільний позов, моральна шкода її компенсація у 
кримінальному та цивільному судочинстві: Теорія і 
практика: Науково-практичний посібник / За заг. ред. 
С.Я. Фурси. К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2008. – 416 
с.  

6. Зразки цивільно-правових документів: Науково-
практичний посібник / За ред.. В.О. Кузнєцова. – К.: 
Істина, 2008. – 696 с. 

7. Митракова І.Г. Збірник задач з цивільного 
процесуального права України. Навчально-методичний 
посібник. – К.: КНТ, 2007. – 112 с. 

8. Тимченко Г.П. Принципи цивільної юрисдикції: 
Теорія, історія, перспективи розвитку. – К.: ТОВ 



У третьому питанні необхідно охарактеризувати 
правове регулювання нотаріальної діяльності, принципи 
нотаріальної діяльності та сфера її застосування. 

У четвертому питанні необхідно охарактеризувати 
правове регулювання адміністративної форми захисту та 
суб’єкти її здійснення, захист цивільних прав та інтересів 
Президентом України, органами державної влади, 
органами влади Автономної Республіки Крим або 
органами місцевого самоврядування. 
 

 
ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА: 

□ Цивільний процес: Навч.посіб./А.В. Андрушко, Ю.В. 
Білоусов, Р.О.Стефанчук, О.І. Угриновська та ін. – За 
ред. Ю.В. Білоусова. – К.: Прецедент, 2006. – 293 с. 

 
Для вивчення вказаних питань студентам рекомендовано 
таку літературу: 
3, 7, 37 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Для вивчення вказаних питань студентам рекомендовано 
таку літературу: 
1, 2, 3, 7, 37, 
 

3.  Інші учасники цивільного процесу.                                            
 

Скласти конспект лекції за таким планом: 
 

1. Особи які є іншими учасниками  цивільного 
процесу. 

2. Секретар судового засідання.  
3. Судовий розпорядник. 
4. Свідок. 
5. Експерт. 
6. Спеціаліст. 
7. Перекладач. 

 
Рекомендації до виконання завдань: 

 
При опрацюванні теми зосередьте увагу на правовому 
становищі інших учасників цивільного процесу. Їх правах, 
обов’язках, відповідальності та ролі у цивільному процесі. 
 

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА: 
□ Цивільний процес: Навч.посіб./А.В. Андрушко, Ю.В. 

Білоусов, Р.О.Стефанчук, О.І. Угриновська та ін. – За 
ред. Ю.В. Білоусова. – К.: Прецедент, 2006. – 293 с. 

 
Для вивчення вказаних питань студентам рекомендовано 
таку літературу: 
1, 2, 4, 7, 37 



Тема 3. Суд та цивільна юрисдикція. 

Питання 
визначені для самостійного опрацювання 

 
І. Скласти конспект лекції за таким планом: 

1. Склад суду, апарат суду, відводи.   
2. Підсудність цивільних справ. 

 
Рекомендації до виконання завдань: 

У питанні першому необхідно визначити 
правосуб’єктність органів судової влади, Склад суду. 
Розкрити роль помічника судді, консультанта суду, 
секретаря судового засідання, судового розпорядника у 
судовому розгляді цивільних справ. Розкрити порядок 
відводу судді та працівників апарату судів. 

У питанні другому необхідно визначити поняття 
підсудності, її види, правила територіальної підсудності 
цивільних судів, наслідки порушення правил підсудності, 
порядок передачі справ з одного суду до іншого. Дайте 
визначення поняття та видів підсудності. Розкрийте 
питання альтернативної, міжнародної, договірної, 
виключної підсудності. Наведіть порядок визначення 
підсудності. Визначте обставини за яких суд передає 
справу на розгляд іншому суду та процедуру такої 
передачі. Зазначте якими є наслідки порушення правил 
підсудності. 
 

 
ІІ. Вирішити по 2 задачі з даної теми з підручників №2, 7   
 

 
Рекомендації до виконання завдань: 

Для вивчення вказаних питань студентам рекомендовано 
таку літературу: 
3, 7, 37 
 
 
Тема 14. Позасудові цивільні провадження. 

Питання 
визначені для самостійного опрацювання 

 
Скласти конспект лекції за таким планом: 

1. Міжнародний комерційний арбітраж. 
2. Медіація у судочинстві. 
3. Нотаріат. 
4. Адміністративна форма захисту. 

 
Рекомендації до виконання завдань: 

 
У першому питанні необхідно дати поняття і види 

міжнародного комерційного арбітражу, охарактеризувати 
міжнародно-договірну уніфікацію комерційного арбітражу, 
міжнародні регламенти, Типовий закон про міжнародний 
комерційний арбітраж ЮНСІТРАЛ. Також необхідно 
розкрити такі поняття, як  Арбітражна угода та 
компетенція міжнародного комерційного арбітражу, 
Рішення міжнародного комерційного арбітражу та їх 
виконання.  

У другому питанні необхідно розкрити сутність 
медіації: принципи медіаційної процедури, присудова 
медіація, зовнішня медіація, практика застосування 
медіації. 



 
Для вивчення вказаних питань студентам рекомендовано 
таку літературу: 
3, 7, 37 
 
 
Тема 13: Міжнародний цивільний процес.   
 
I. Провадження у справі за участю іноземних осіб. 

Питання 
визначені для самостійного опрацювання 

 
Скласти конспект лекції за таким планом: 
 

1. Цивільні процесуальні права та обов’язки осіб. 
2. Позови до іноземних держав та міжнародних 

організацій. 
3. Підсудність судам України справ за участю 

іноземних осіб. 
 

Рекомендації до виконання завдань: 
 

Правове регулювання цивільного судочинства з іноземним 
елементом. Вибір належного суду та межі судової влади. 
Види підсудності. 

 
ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА: 

□ Цивільний процес: Навч.посіб./А.В. Андрушко, Ю.В. 
Білоусов, Р.О.Стефанчук, О.І. Угриновська та ін. – За 
ред. Ю.В. Білоусова. – К.: Прецедент, 2006. – 293 с. 

 

 
Перед розв’язанням відповідної задачі в першу чергу 
необхідно розглянути норми ЦПК України, та інші 
матеріальні та процесуальні норми, що врегульовують дане 
питання, а також судову практику в цивільних справах. 
Визначити обставини даної цивільної справи і 
зосередитись на поставленому питанні. При цьому 
необхідно не тільки дати розгорнуту відповідь на 
поставлене питання, а й обґрунтувати свою позицію 
відповідними положеннями статей нормативних актів.  

 
ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА: 

□ Цивільний процес: Навч.посіб./А.В. Андрушко, Ю.В. 
Білоусов, Р.О.Стефанчук, О.І. Угриновська та ін. – За 
ред. Ю.В. Білоусова. – К.: Прецедент, 2006. – 293 с. 

 
Для вивчення вказаних питань студентам рекомендовано 
таку літературу: 
1, 2, 3, 7, 8,9, 10, 37 
 

 

Тема 4. Цивільні процесуальні відносини. 
 
Скласти 10 тестових завдань з теми. 
 

Рекомендації до виконання завдань: 
 

При складанні тестів з цивільного процесу в першу чергу 
необхідно розглянути норми ЦПК України та інші 
матеріальні та процесуальні норми, що врегульовують дане 
питання, а також судову практику в цивільних справах. 
Визначте чітко обставини, які хочете відобразити в тестах. 



Викладайте ці обставини в питаннях до тестів послідовно 
та логічно. Перед складанням тестових завдань, варто 
ознайомитись з зразками тестів у підручниках з цивільного 
процесу та інших джерелах, визначити наявні там помилки 
та позитивні моменти, щоб використати у своїй роботі. 
При складанні тестових завдань варто дотримуватись таких 
вимог:  

 4 варіанти відповіді; 
 один варіант вірний; 
 уникати взаємовиключаючих чи очевидно 

неправильних відповідей; 
 не давати односкладних відповідей: так, ні, тощо. 

 
ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА: 

□ Цивільний процес: Навч.посіб./А.В. Андрушко, Ю.В. 
Білоусов, Р.О.Стефанчук, О.І. Угриновська та ін. – За 
ред. Ю.В. Білоусова. – К.: Прецедент, 2006. – 293 с. 

 
Для вивчення вказаних питань студентам рекомендовано 
таку літературу: 
1, 2, 3, 7, 10, 37 
 

 

Тема 5. Умови цивільної процесуальної діяльності.  

Питання 
визначені для самостійного опрацювання 

 
1. Процесуальні строки.    
 

Скласти такі цивільно-процесульні документи: 
 

□ Цивільний процес: Навч.посіб./А.В. Андрушко, Ю.В. 
Білоусов, Р.О.Стефанчук, О.І. Угриновська та ін. – За 
ред. Ю.В. Білоусова. – К.: Прецедент, 2006. – 293 с. 

 
Для вивчення вказаних питань студентам рекомендовано 
таку літературу: 
1, 2, 3, 7, 37 
 
 

III. Відновлення втраченого судового провадження. 

Питання 
визначені для самостійного опрацювання 

 
Скласти конспект лекції за таким планом: 
 

1. Порядок відновлення втраченого судового 
провадження. 

2. Подача заяви про відновлення втраченого судового 
провадження та порядок її розгляду. 

3. Рішення суду. 
 

Рекомендації до виконання завдань: 
 

Розкрийте які дії необхідно вчинити для відновлення 
втраченого провадження, який документ видається 
натомість втраченого виконавчого документа, особливості 
розгляду справи про відновлення виконавчого 
провадження. 

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА: 
□ Цивільний процес: Навч.посіб./А.В. Андрушко, Ю.В. 

Білоусов, Р.О.Стефанчук, О.І. Угриновська та ін. – За 
ред. Ю.В. Білоусова. – К.: Прецедент, 2006. – 293 с. 



зверніть увагу на співвідношення норм ЦПК України та ЗУ 
«Про виконавче провадження». Зазначте підстави 
виконання та виконавчі документи.   

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА: 
□ Цивільний процес: Навч.посіб./А.В. Андрушко, Ю.В. 

Білоусов, Р.О.Стефанчук, О.І. Угриновська та ін. – За 
ред. Ю.В. Білоусова. – К.: Прецедент, 2006. – 293 с. 

 
Для вивчення вказаних питань студентам рекомендовано 
таку літературу: 
1, 2, 3, 7, 37 
 
 

II. Судовий контроль за виконанням судових рішень. 

Питання 
визначені для самостійного опрацювання 

 
Скласти конспект лекції за таким планом: 
 

1. Оскарження рішень, дій або бездіяльності 
державного виконавця чи посадових осіб державної 
виконавчої служби. 

2. Порядок та строк звернення із скаргою. 
3. Розгляд скарги та постановлення судового рішення. 

 
Рекомендації до виконання завдань: 

 
Зазначте осіб які  мають право на звернення до суду зі 
скаргою на дії державного виконавця та способи такого 
оскарження, суд до якого подається така скарга, строки та 
умови оскарження. Особливості розгляду такої скарги. 

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА: 

- Клопотання про поновлення строку на оскарження 
рішення суду 

- Заява про зупинення провадження у справі 
 

Рекомендації до виконання завдань: 
 

При складанні цивільно-процесуальних документів в 
першу чергу необхідно розглянути норми ЦПК України та 
інші матеріальні та процесуальні норми, що врегульовують 
дане питання, а також судову практику в цивільних 
справах. Визначте чітко обставини уявної цивільної 
справи. Викладайте обставини в процесуальному 
документі послідовно та логічно з дотриманням вимог 
щодо форми та змісту відповідного документу. Перед 
складанням заданого документу, варто ознайомитись зі 
зразками таких документів, наведених в літературі та 
інших джерелах, визначити наявні там помилки та 
позитивні моменти. 

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА: 
□ Цивільний процес: Навч.посіб./А.В. Андрушко, Ю.В. 

Білоусов, Р.О.Стефанчук, О.І. Угриновська та ін. – За 
ред. Ю.В. Білоусова. – К.: Прецедент, 2006. – 293 с. 

 
Для вивчення вказаних питань студентам рекомендовано 
таку літературу: 
1, 2, 3, 7, 10, 37 
 
 
 



2.  Судові витрати.                                                                          

Питання 
визначені для самостійного опрацювання 

 
Скласти такі цивільно-процесульні документи: 
 
- Заяву про відстрочення (розстрочку) сплати судових 

витрат або зменшення розміру витрат або звільнення від 
них 

- Заява про повернення судового збору 
 

Рекомендації до виконання завдань: 
 

При складанні цивільно-процесуальних документів в 
першу чергу необхідно розглянути норми ЦПК України та 
інші матеріальні та процесуальні норми, що врегульовують 
дане питання, а також судову практику в цивільних 
справах. Визначте чітко обставини уявної цивільної 
справи. Викладайте обставини в процесуальному 
документі послідовно та логічно з дотриманням вимог 
щодо форми та змісту відповідного документу. Перед 
складанням заданого документу, варто ознайомитись зі 
зразками таких документів, наведених в літературі та 
інших джерелах, визначити наявні там помилки та 
позитивні моменти. 

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА: 
□ Цивільний процес: Навч.посіб./А.В. Андрушко, Ю.В. 

Білоусов, Р.О.Стефанчук, О.І. Угриновська та ін. – За 
ред. Ю.В. Білоусова. – К.: Прецедент, 2006. – 293 с. 

 
Для вивчення вказаних питань студентам рекомендовано 
таку літературу: 

 
 
Тема 12. Процесуальні питання пов’язані із 
виконанням судових рішень у цивільних справах та 
рішень інших органів. 
 
I. Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових 
рішень у цивільних справах та рішень інших органів 
(посадових осіб). 

Питання 
визначені для самостійного опрацювання 

 
Скласти конспект лекції за таким планом: 
 

1. Негайне виконання судових рішень. 
2. Звернення судових рішень до виконання. 
3. Виконавчий лист (зміст, видача виконавчого листа 

або дубліката). 
4. Відстрочка і розстрочка виконання, зміна чи 

встановлення способу і порядку виконання. 
5. Вирішення процесуальних питань, пов’язаних з 

виконанням судових рішень в окремих  цивільних 
справах. 

6. Учасники виконавчого провадження. Заміна 
сторони виконавчого провадження. 

7. Поворот виконання. Особливості повороту 
виконання в окремих категоріях справ. 

 
Рекомендації до виконання завдань: 

 
Розгляньте виконання судового рішення у цивільних 
справах як стадію цивільного процесу. При розгляді теми 



II. Касаційне провадження. 

Питання 
визначені для самостійного опрацювання 

 
Скласти такі цивільно-процесульні документи: 
 
- касаційну скаргу на  рішення суду І інстанції по справі  
- касаційну скаргу на  рішення суду апеляційної інстанції 

по справі  
 

Рекомендації до виконання завдань: 
 

При складанні цивільно-процесуальних документів в 
першу чергу необхідно розглянути норми ЦПК України та 
інші матеріальні та процесуальні норми, що врегульовують 
дане питання, а також судову практику в цивільних 
справах. Визначте чітко обставини уявної цивільної 
справи. Викладайте обставини в процесуальному 
документі послідовно та логічно з дотриманням вимог 
щодо форми та змісту відповідного документу. Перед 
складанням заданого документу, варто ознайомитись зі 
зразками таких документів, наведених в літературі та 
інших джерелах, визначити наявні там помилки та 
позитивні моменти. 

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА: 
□ Цивільний процес: Навч.посіб./А.В. Андрушко, Ю.В. 

Білоусов, Р.О.Стефанчук, О.І. Угриновська та ін. – За 
ред. Ю.В. Білоусова. – К.: Прецедент, 2006. – 293 с. 

 
Для вивчення вказаних питань студентам рекомендовано 
таку літературу: 
1, 2, 3, 7, 10, 37 

1, 2, 3, 7, 10, 37 
 

3. Заходи процесуального примусу.                                                                       

Питання 
визначені для самостійного опрацювання 

 
Вирішити по 2 задачі з даної теми з підручників №2, 7   
 

Рекомендації до виконання завдань: 
 

Перед розв’язанням відповідної задачі в першу чергу 
необхідно розглянути норми ЦПК України, та інші 
матеріальні та процесуальні норми, що врегульовують дане 
питання, а також судову практику в цивільних справах. 
Визначити обставини даної цивільної справи і 
зосередитись на поставленому питанні. При цьому 
необхідно не тільки дати розгорнуту відповідь на 
поставлене питання, а й обґрунтувати свою позицію 
відповідними положеннями статей нормативних актів.  

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА: 
□ Цивільний процес: Навч.посіб./А.В. Андрушко, Ю.В. 

Білоусов, Р.О.Стефанчук, О.І. Угриновська та ін. – За 
ред. Ю.В. Білоусова. – К.: Прецедент, 2006. – 293 с. 

 
Для вивчення вказаних питань студентам рекомендовано 
таку літературу: 
1, 2, 3, 7, 37 
 
 
 



Тема 6: Докази і доказування в цивільному процесі.                                  

Питання 
визначені для самостійного опрацювання 

 
Скласти такі цивільно-процесульні документи: 
- Заяву про призначення експертизи 
- Заява про залучення доказів до справи 
 

Рекомендації до виконання завдань: 
 

При складанні цивільно-процесуальних документів в 
першу чергу необхідно розглянути норми ЦПК України та 
інші матеріальні та процесуальні норми, що врегульовують 
дане питання, а також судову практику в цивільних 
справах. Визначте чітко обставини уявної цивільної 
справи. Викладайте обставини в процесуальному 
документі послідовно та логічно з дотриманням вимог 
щодо форми та змісту відповідного документу. Перед 
складанням заданого документу, варто ознайомитись зі 
зразками таких документів, наведених в літературі та 
інших джерелах, визначити наявні там помилки та 
позитивні моменти. 

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА: 
□ Цивільний процес: Навч.посіб./А.В. Андрушко, Ю.В. 

Білоусов, Р.О.Стефанчук, О.І. Угриновська та ін. – За 
ред. Ю.В. Білоусова. – К.: Прецедент, 2006. – 293 с. 

 
Для вивчення вказаних питань студентам рекомендовано 
таку літературу: 
1, 2, 7, 13, 10, 37 
 
 

 
I. Апеляційне провадження. 

Питання 
визначені для самостійного опрацювання 

 
Скласти апеляційну скаргу на рішення суду І інстанції по 
справі  
 

Рекомендації до виконання завдань: 
 

При складанні цивільно-процесуальних документів в 
першу чергу необхідно розглянути норми ЦПК України та 
інші матеріальні та процесуальні норми, що врегульовують 
дане питання, а також судову практику в цивільних 
справах. Визначте чітко обставини уявної цивільної 
справи. Викладайте обставини в процесуальному 
документі послідовно та логічно з дотриманням вимог 
щодо форми та змісту відповідного документу. Перед 
складанням заданого документу, варто ознайомитись зі 
зразками таких документів, наведених в літературі та 
інших джерелах, визначити наявні там помилки та 
позитивні моменти. 

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА: 
□ Цивільний процес: Навч.посіб./А.В. Андрушко, Ю.В. 

Білоусов, Р.О.Стефанчук, О.І. Угриновська та ін. – За 
ред. Ю.В. Білоусова. – К.: Прецедент, 2006. – 293 с. 

 
Для вивчення вказаних питань студентам рекомендовано 
таку літературу: 
1, 2, 3, 7, 10, 37 
 



 
Скласти такі цивільно-процесульні документи: 
 
- заяву до суду в порядку окремого провадження 
- заяву про розшук відповідача 

 
Рекомендації до виконання завдань: 

 
При складанні цивільно-процесуальних документів в 
першу чергу необхідно розглянути норми ЦПК України та 
інші матеріальні та процесуальні норми, що врегульовують 
дане питання, а також судову практику в цивільних 
справах. Визначте чітко обставини уявної цивільної 
справи. Викладайте обставини в процесуальному 
документі послідовно та логічно з дотриманням вимог 
щодо форми та змісту відповідного документу. Перед 
складанням заданого документу, варто ознайомитись зі 
зразками таких документів, наведених в літературі та 
інших джерелах, визначити наявні там помилки та 
позитивні моменти. 

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА: 
□ Цивільний процес: Навч.посіб./А.В. Андрушко, Ю.В. 

Білоусов, Р.О.Стефанчук, О.І. Угриновська та ін. – За 
ред. Ю.В. Білоусова. – К.: Прецедент, 2006. – 293 с. 

 
Для вивчення вказаних питань студентам рекомендовано 
таку літературу: 
1, 2, 3, 6, 7, 9, 37 
 
 
 
 

Тема 11: Перегляд судових рішень. 

Тема 7: Позовне провадження 
 
І.  Порушення в суді цивільної справи позовного 
провадження. 

Питання 
визначені для самостійного опрацювання 

 
Скласти такі цивільно-процесульні документи: 
 
- позовну заяву 
- заперечення проти заявленого позову 
- зустрічну позовну заяву 
- ухвалу про відкриття провадження у справі 
 

Рекомендації до виконання завдань: 
 

При складанні цивільно-процесуальних документів в 
першу чергу необхідно розглянути норми ЦПК України та 
інші матеріальні та процесуальні норми, що врегульовують 
дане питання, а також судову практику в цивільних 
справах. Визначте чітко обставини уявної цивільної 
справи. Викладайте обставини в процесуальному 
документі послідовно та логічно з дотриманням вимог 
щодо форми та змісту відповідного документу. Перед 
складанням заданого документу, варто ознайомитись зі 
зразками таких документів, наведених в літературі та 
інших джерелах, визначити наявні там помилки та 
позитивні моменти. 

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА: 
□ Цивільний процес: Навч.посіб./А.В. Андрушко, Ю.В. 

Білоусов, Р.О.Стефанчук, О.І. Угриновська та ін. – За 
ред. Ю.В. Білоусова. – К.: Прецедент, 2006. – 293 с. 



 
Для вивчення вказаних питань студентам рекомендовано 
таку літературу: 
1, 2, 3, 5, 7, 6, 8, 9, 37 
 
 

ІІ.  Провадження у справі до судового розгляду  

Питання 
визначені для самостійного опрацювання 

 
Скласти такі цивільно-процесульні документи: 
 
- заяву про забезпечення позову 
- ухвала про забезпечення доказів 
- ухвала про призначення справи до судового розгляду 
- ухвала про закриття провадження у справі 
- мирова угода 

 
Рекомендації до виконання завдань: 

 
При складанні цивільно-процесуальних документів в 
першу чергу необхідно розглянути норми ЦПК України та 
інші матеріальні та процесуальні норми, що врегульовують 
дане питання, а також судову практику в цивільних 
справах. Визначте чітко обставини уявної цивільної 
справи. Викладайте обставини в процесуальному 
документі послідовно та логічно з дотриманням вимог 
щодо форми та змісту відповідного документу. Перед 
складанням заданого документу, варто ознайомитись зі 
зразками таких документів, наведених в літературі та 

Самостійна робота з дисципліни може виконуватися у 
бібліотеці, навчальних кабінетах, комп'ютерних класах, а 
також у домашніх умовах. 

Самостійна робота виконується з використанням 
рекомендованої основної літератури (підручник, конспект 
лекцій викладача, навчальні та методичні посібники), 
додаткової літератури (наукова, фахова, монографічна, 
періодична) та методичних матеріалів (методичні вказівки 
щодо виконання самостійної роботи студентів). 

Залежно від особливостей  досліджуваних тем студентам 
даються різні види завдань самостійної роботи, спрямовані 
на: 

- переробку інформації, отриманої безпосередньо 
на аудиторних навчальних заняттях; 

- роботу з відповідними підручниками та 
особистим конспектом лекцій; 

- самостійне вивчення окремих тем або питань із 
складанням конспекту; 

- написання рефератів, повідомлень; 
- творчі завдання (доповіді, проекти, огляди тощо); 
- виконання індивідуальних завдань, 

конструювання фрагментів уроків; 
- підготовку письмових відповідей на проблемні 

питання; 
- виготовлення саморобних наочних посібників; 
- складання процесуальних документів. 

Для полегшення самостійної роботи студентів з 
предмету "Цивільний процес" розроблено дані методичні 
вказівки, які можуть бути використані викладачами та 
студентами. 

 
 
 



При складанні цивільно-процесуальних документів в 
першу чергу необхідно розглянути норми ЦПК України та 
інші матеріальні та процесуальні норми, що врегульовують 
дане питання, а також судову практику в цивільних 
справах. Визначте чітко обставини уявної цивільної 
справи. Викладайте обставини в процесуальному 
документі послідовно та логічно з дотриманням вимог 
щодо форми та змісту відповідного документу. Перед 
складанням заданого документу, варто ознайомитись зі 
зразками таких документів, наведених в літературі та 
інших джерелах, визначити наявні там помилки та 
позитивні моменти. 

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА: 
□ Цивільний процес: Навч.посіб./А.В. Андрушко, Ю.В. 

Білоусов, Р.О.Стефанчук, О.І. Угриновська та ін. – За 
ред. Ю.В. Білоусова. – К.: Прецедент, 2006. – 293 с. 

 
Для вивчення вказаних питань студентам рекомендовано 
таку літературу: 
1, 2, 3, 6, 7, 10, 37 
 
 
 

Тема 9: Заочний розгляд справи. 

Питання 
визначені для самостійного опрацювання 

 
Скласти такі цивільно-процесульні документи: 
 
- ухвалу про заочний розгляд справи 
- заяву про перегляд заочного рішення суду 
- ухвала про розгляд справи за відсутності особи 

інших джерелах, визначити наявні там помилки та 
позитивні моменти. 

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА: 
□ Цивільний процес: Навч.посіб./А.В. Андрушко, Ю.В. 

Білоусов, Р.О.Стефанчук, О.І. Угриновська та ін. – За 
ред. Ю.В. Білоусова. – К.: Прецедент, 2006. – 293 с. 

 
Для вивчення вказаних питань студентам рекомендовано 
таку літературу: 
1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 37 
 
 

ІІІ. Судовий розгляд цивільної справи.                                                     

Питання 
визначені для самостійного опрацювання 

 
Скласти такі цивільно-процесульні документи: 
 
- ухвалу про закриття провадження у справі 
- заяву про уточнення (зміну) позовних вимог 
 

Рекомендації до виконання завдань: 
 

При складанні цивільно-процесуальних документів в 
першу чергу необхідно розглянути норми ЦПК України та 
інші матеріальні та процесуальні норми, що врегульовують 
дане питання, а також судову практику в цивільних 
справах. Визначте чітко обставини уявної цивільної 
справи. Викладайте обставини в процесуальному 
документі послідовно та логічно з дотриманням вимог 
щодо форми та змісту відповідного документу. Перед 



складанням заданого документу, варто ознайомитись зі 
зразками таких документів, наведених в літературі та 
інших джерелах, визначити наявні там помилки та 
позитивні моменти. 

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА: 
□ Цивільний процес: Навч.посіб./А.В. Андрушко, Ю.В. 

Білоусов, Р.О.Стефанчук, О.І. Угриновська та ін. – За 
ред. Ю.В. Білоусова. – К.: Прецедент, 2006. – 293 с. 

 
Для вивчення вказаних питань студентам рекомендовано 
таку літературу: 
1, 2, 3, 7, 10, 37 
 
 

ІV:Судові рішення. 

Питання 
визначені для самостійного опрацювання 

 
Скласти такі цивільно-процесульні документи: 
 
- рішення суду І інстанції у цивільній справі 
- ухвалу суду про виправлення описок чи арифметичних 

помилок у судовому рішенні 
- заяву про ухвалення додаткового рішення у справі 
- додаткове рішення суду 
 

Рекомендації до виконання завдань: 
 

При складанні цивільно-процесуальних документів в 
першу чергу необхідно розглянути норми ЦПК України та 
інші матеріальні та процесуальні норми, що врегульовують 
дане питання, а також судову практику в цивільних 

справах. Визначте чітко обставини уявної цивільної 
справи. Викладайте обставини в процесуальному 
документі послідовно та логічно з дотриманням вимог 
щодо форми та змісту відповідного документу. Перед 
складанням заданого документу, варто ознайомитись зі 
зразками таких документів, наведених в літературі та 
інших джерелах, визначити наявні там помилки та 
позитивні моменти. 

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА: 
□ Цивільний процес: Навч.посіб./А.В. Андрушко, Ю.В. 

Білоусов, Р.О.Стефанчук, О.І. Угриновська та ін. – За 
ред. Ю.В. Білоусова. – К.: Прецедент, 2006. – 293 с. 

 
Для вивчення вказаних питань студентам рекомендовано 
таку літературу: 
1, 2, 3, 6, 7, 37 
 
 
 

Тема 8: Наказне провадження. 

Питання 
визначені для самостійного опрацювання 

 
Скласти такі цивільно-процесульні документи: 
 
- заяву про видачу судового наказу 
- заяву про скасування судового наказу 
- ухвалу про скасування судового наказу 
- судовий наказ 
 

Рекомендації до виконання завдань: 
 


