
Цивільний процес 

Теми та питання, які виносяться на письмового модуль 

для студентів І-го потоку 4-го курсу денної форми навчання. 

 

ТЕМА: ДОКАЗИ І ДОКАЗУВАННЯ 

Поняття і мета судового доказування. Поняття судового доказу. Докази 

і засоби доказування. 

Поняття предмету доказування. Визначення предмету доказування по 

конкретних цивільних справах. Факти, які не підлягають доказуванню. 

Розподіл між сторонами обов’язку по доказуванню. Роль суду по 

збиранні доказів і в підтвердженні суттєвих для справи фактів. Права і 

обов’язки суб’єктів процесу по поданні доказів. Строки подання доказів. 

Правові наслідки несвоєчасного подання доказів. 

Класифікація доказів: первісні і похідні; прямі і побічні; усні і 

письмові; особисті і речові. 

Належність доказів і допустимість засобів доказування. 

Пояснення сторін і третіх осіб. Визнання сторони (третьої особи) як 

засіб доказування. Види визнання. Правові наслідки визнання. Оцінка 

доказів. 

Показання свідків. Процесуальний порядок допиту свідків. Права і 

обов’язки свідків. 

Письмові докази. Види письмових доказів (за змістом і формою). 

Порядок витребування письмових доказів. 

Речові докази. Відмінність речових доказів від письмових. Порядок 

подання речових доказів і їх зберігання. Огляд на місці. Протокол огляду. 

Експертиза. Підстави для проведення експертизи. Порядок 

призначення і проведення експертизи. Висновок експерта та його зміст. 

Процесуальні права та обов’язки експерта. Додаткова і повторна експертиза. 

Забезпечення доказів. Підстави і способи забезпечення доказів. 

Порядок забезпечення доказів. 

Судові доручення. Процесуальний порядок виконання судового 

доручення. 

 

ТЕМА : ПОЗОВ 

Поняття, ознаки і суть позовного провадження. Поняття позову. 

Елементи позову. Види позовів. Право на позов і право на пред’явлення 

позову. Об’єднання і роз’яснення позовів. 

Захист інтересів відповідача. Заперечення проти позову (матеріально-

правові і процесуальні). Зустрічний позов. Порядок пред’явлення зустрічного 

позову. 

Зміна позову. Відмова від позову, визнання позову. Мирова угода. 

Правові наслідки вчинення вказаних процесуальних дії. 



Забезпечення позову. Підстави забезпечення позову. Способи 

забезпечення позову. 

 

ТЕМА : ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ДОСУДОВОГО РОЗГЛЯДУ 

Поняття та значення провадження у справі досудового розгляду. 

Попереднє судове засідання: строки, порядок призначення, значення. 

Врегулювання спору до судового розгляду. Процесуальні дії учасників 

справи з підготовки справи до судового розгляду. Класифікація дій з 

підготовки справи до судового розгляду. Процесуальне оформлення 

закінчення провадження у справі до судового розгляду. Призначення справи 

до судового розгляду. Судові виклики та повідомлення. Зміст повістки. 

Порядок вручення повісток. 

 

ТЕМА : СУДОВИЙ РОЗГЛЯД 

Значення судового розгляду. Роль суду у керівництві судовим 

розглядом справи. 

Зміст судового розгляду. Підготовча частина судового розгляду. 

Наслідки неявки до суду осіб, викликаних у судове засідання. Відводи суддів 

(судді) та інших учасників процесу(підстави і порядок вирішення). 

Відкладення розгляду справи. Зупинення провадження у справі. Відмінність 

відкладення розгляду справи від зупинення провадження у справі. 

Розгляд справи по суті. Порядок дослідження доказів. Судові дебати. 

Ухвалення і оголошення судового рішення. 

Закінчення справи без ухвалення судового рішення: закриття 

провадження у справі; залишення заяви без розгляду. Відмінність закриття 

провадження у справі від залишення заяви без розгляду (за підставами і 

правовими наслідками). 

Фіксування цивільного процесу технічними засобами Журнал судового 

засідання, його зміст та значення. Протоколи окремих процесуальних дій. 

Право осіб, які беруть участь у справі, знайомитись з журналом судового 

засідання. Зауваження на технічний запис або журнал. Порядок розгляду 

зауважень. 

 

ТЕМА : СУДОВІ РІШЕННЯ 

Поняття і види судових рішень. Відмінність судового рішення від 

судової ухвали та судового наказу. 

Поняття, суть і значення судового рішення. Судове рішення – акт 

правосуддя. Виховна роль судового рішення. Вимоги, яким повинно 

відповідати судове рішення. 

Усунення недоліків судового рішення судом, який його постановив. 

Додаткове рішення. Роз’яснення рішення. Виправлення описок і явних 

арифметичних помилок. 

Зміст рішення суду (його складові частини). Порядок і час складання 

мотивувальної частини рішення суду.  



Негайне (попереднє) виконання рішення (підстави і види). Відстрочка, 

розстрочка, зміна порядку і способу виконання рішення. 

Законна сила рішення суду. Вступ рішення в законну силу. Правові 

наслідки вступу рішення в законну силу (незмінність, обов’язковість, 

преюдиціальність, виконавчість). 

Ухвали суду першої інстанції. Види ухвал (за змістом, формою, 

порядком постановлення). Законна сила судових ухвал. Окремі ухвали, їх 

зміст та значення. 

 

 

 

Керівник курсу       доцент Богдан Й.Г. 


