
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС 
 

Теми семінарських занять 
на ІІ семестр 2015-2016 н.р. 

для студентів денної форми навчання 
 

Тема 1. Пред’явлення позову. Відкриття провадження у справі. 
1. Процесуальний порядок пред’явлення позову. Наслідки недотримання 

цього порядку. 
2. Форма та зміст позовної заяви. 
3. Залишення позовної заяви без руху. Повернення позовної заяви. 
4. Відкриття провадження у справі. 
5. Зустрічний позов, його форма та зміст. Заперечення проти позову. 
 
Теми рефератів: 
1. Залишення позовної заяви без руху. 
2. Заперечення проти позову. 
 
Термінологічні завдання: 
Дайте визначення понять: «позовна заява», «зустрічний позов», 

«заперечення проти позову». 
 
Контрольні завдання і запитання: 
1. Проаналізуйте процесуальний порядок пред’явлення позову. 
2. Які наслідки пред’явлення позову не за підсудністю? 
3. До якого моменту може бути подано заперечення проти позову? 
4. Які наслідки залишення позовної заяви без руху та повернення 

позовної заяви? 
 
Практичні завдання: 
1. Позивач подав у суд позовну заяву про стягнення нарахованої, але не 

виплаченої заробітної плати. Відповідач подав заперечення, в якому зазначив, 
що дана справа не підлягає розгляду в порядку позовного провадження. Яке 
рішення повинен прийняти суд? Проаналізуйте ситуацію. 

2. Після відкриття провадження у справі з’ясувалось, що справа не 
підсудна суду до якого подавалась позовна заява. Яке рішення повинен 
прийняти суд? Проаналізуйте ситуацію. 

3. Складіть проект позовної заяви про поновлення на роботі працівника 
звільненого через прогул. 

4. Складіть проект зустрічного позову по справі про розірвання договору 
оренди. 

5. Складіть проект позовної заяви про розірвання шлюбу. 
6. Складіть проект заяви про виклик свідка для допиту. 
 
 



 

 

2

 

Тема 2. Судовий розгляд. 
1. Поняття та значення судового розгляду. Судове засідання – 

процесуальна форма судового розгляду. 
2. Підготовча частина судового розгляду. Наслідки неявки до суду осіб, 

викликаних у судове засідання. Відводи судді та інших учасників процесу 
(підстави та порядок вирішення). 

3. Розгляд справи по суті. 
4. Судові дебати. Ухвалення судового рішення. 
5. Фіксування цивільного процесу. 
6. Зупинення та відновлення провадження у справі. 
7. Закриття провадження у справі. Залишення заяви без розгляду. 
8. Відновлення втраченого судового провадження. 
 
Теми рефератів: 
1. Поняття, значення та межі судового розгляду. 
2. Зупинення провадження у справі. 
3. Закриття провадження у справі. 
4. Відновлення втраченого судового провадження. 
 
Термінологічні завдання: 
Дайте визначення понять: «судове засідання», «судовий розгляд», 

«судові дебати», «журнал судового засідання». 
 
Контрольні завдання і запитання: 
1. Назвіть та охарактеризуйте підстави зупинення провадження у справі. 
2. Охарактеризуйте способи фіксування цивільного процесу. 
3. Назвіть та проаналізуйте підстави залишення заяви без розгляду. 
4. Охарактеризуйте стадію судового розгляду цивільних справ. 
5. Назвіть та проаналізуйте підстави для закриття провадження у справі. 
 
Практичні завдання: 
1. В ході судових дебатів відповідач заявив клопотання про долучення до 

справи нових доказів. Яке рішення повинен прийняти суд? Який порядок 
подання доказів? 

2. Позивач заявив клопотання про виклик і допит 25 свідків, відповідач 
заперечив проти цього, зазначивши, що така велика кількість свідків призведе 
до затягування процесу. Яке рішення повинен прийняти суд? Проаналізуйте 
ситуацію. Чи має право суд обмежити кількість свідків в процесі? 

3. В судовому засіданні виступив свідок, якого було залучено з ініціативи 
третьої особи, що заявляє самостійні вимоги. В якій послідовності йому будуть 
ставити питання: суддя; прокурор, який подав позовну заяву; позивач; 
представник відповідача; відповідач; третя особа, що заявляє самостійні вимоги 
та третя особа на стороні позивача? 

4. Позивач заявив відвід голові Рогатинського районного суду. Хто 
повинен розглянути даний відвід? Який порядок його вирішення? 
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5. Відповідач не з’явився в суд в зв’язку з тим, що перебував на 
відпочинку на морі. Яке рішення в даному випадку прийме суд? Які наслідки 
неявки відповідача без поважних причин? 

6. Відповідач в судовому засіданні заявив відвід прокурору, оскільки він є 
родичем судді. Яке рішення повинен прийняти суд? Проаналізуйте ситуацію 

7. Складіть проект заяви про зупинення провадження у справі у зв’язку з 
перебуванням позивача у тривалому службовому відрядженні. 

8. Складіть проект заяви про залишення позову без розгляду. 
 

 
Тема 3. Судове рішення. 

1. Поняття та форми судових рішень. Відмінність рішення від ухвали. 
2. Зміст рішення суду (його складові частини). 
3. Визначення порядку та строку виконання рішення суду. 
4. Вимоги, яким повинно відповідати судове рішення. 
5. Виправлення описок і арифметичних помилок у судовому рішенні. 
6. Додаткове рішення суду. Роз’яснення рішення суду. 
7. Набрання рішенням суду законної сили. 
8. Ухвали суду, їх види та зміст. 
9. Окремі ухвали, їх зміст і значення. 
 
Теми рефератів: 
1. Поняття та форми судових рішень. 
2. Виправлення описок і арифметичних помилок у судовому рішенні. 
3. Зміст рішення суду. 
 
Термінологічні завдання: 
Дайте визначення понять: «судове рішення», «ухвала суду», «окрема 

ухвала», «арифметична помилка в цивільному процесі», «додаткове 
рішення суду», «описка в цивільному процесі». 

 
Контрольні завдання і запитання: 
1. Дайте характеристику додаткового рішення суду. 
2. Дайте характеристику ухвалам суду першої інстанції, визначте яким 

вимогам вони повинні відповідати. 
3. Дайте визначення та назвіть відмінні риси рішення та ухвали суду. 
4. Проаналізуйте зміст рішення суду. 
5. З якого моменту рішення суду набирає законної сили? 
 
Практичні завдання: 
1. Адвокат, який є представником позивача вдруге не з’явився в судове 

засідання та не повідомив про причини своєї неявки. Суд виніс окрему ухвалу і 
направив її до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури для 
притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності. Чи правильно 
вчинив суд? Проаналізуйте ситуацію. 
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2. Складіть проект заяви про ухвалення додаткового рішення в зв’язку з 
тим, що не були вирішені питання про судові витрати. 

3. Складіть проект заяви про видачу рішення суду. 
 
 

Тема 4. Наказне провадження. Заочний розгляд справи. 
1. Поняття, значення та особливості наказного провадження. 
2. Поняття та зміст судового наказу. 
3. Вимоги, за якими може бути видано судовий наказ. 
4. Форма та зміст заяви про видачу судового наказу. Підстави та наслідки 

для відмови в прийнятті заяви про видачу судового наказу. 
5. Скасування судового наказу. 
6. Особливості заочного розгляду справи. 
7. Порядок і умови проведення заочного розгляду справи. 
8. Порядок, строк подання та зміст заяви про перегляд заочного рішення. 
9. Порядок розгляду заяви про перегляд заочного рішення. 
10. Скасування та оскарження заочного рішення. 
 
Теми рефератів: 
1. Поняття, значення та особливості наказного провадження. 
2. Особливості заочного розгляду справи. 
3. Скасування та оскарження заочного рішення. 
 
Термінологічні завдання: 
Дайте визначення понять: «судовий наказ», «наказне провадження», 

«заочний розгляд справи». 
 
Контрольні завдання і запитання: 
1. Виділіть особливості наказного провадження. 
2. Охарактеризуйте порядок і умови проведення заочного розгляду 

справи. 
3. З якого моменту заочне рішення набирає законної сили? 
4. З якого моменту судовий наказ набирає законну силу? 
5. Перелічіть стадії наказного провадження. 
 
Практичні завдання: 
1. Позивач вдруге не з’явився в судове засідання, не повідомивши про 

причини своєї неявки. В зв’язку з цим відповідач звернувся з вимогою ухвалити 
заочне рішення. Яке рішення повинен прийняти суд? Які наслідки неявки 
позивача в судове засідання? 

2 За порушення порядку під час судового розгляду відповідач був 
видалений із зали судового засідання. Після цього позивач звернувся з 
клопотанням про ухвалення заочного рішення. Яке рішення повинен прийняти 
суд? Проаналізуйте ситуацію. 

3. Складіть проект заяви про скасування заочного рішення суду. 
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4. Складіть проект заяви про видачу судового наказу про стягнення 
нарахованої, але не виплаченої заробітної плати. 

 
 

Тема 5. Окреме провадження. 
1. Поняття та суть окремого провадження. Особливості окремого 

провадження. 
2. Особи, які беруть участь у справах окремого провадження. 
3. Розгляд судом справ про обмеження цивільної дієздатності фізичної 

особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної 
дієздатності фізичної особи, а також про надання неповнолітній особі повної 
цивільної дієздатності. 

4. Розгляд судом справ про визнання фізичної особи безвісно відсутньою 
чи оголошення її померлою. 

5. Розгляд судом справ про усиновлення. 
6. Розгляд судом справ про встановлення фактів, що мають юридичне 

значення. 
7. Розгляд судом справ про відновлення прав на втрачені цінні папери на 

пред’явника та векселі. 
8. Розгляд судом справ про передачу безхазяйної нерухомої речі у 

комунальну власність та визнання спадщини відумерлою. 
9. Розгляд судом справ про надання особі психіатричної допомоги в 

примусовому порядку та обов’язкову госпіталізацію до протитуберкульозного 
закладу. 

10. Розгляд судом справ про розкриття банком інформації, яка містить 
банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб. 

 
Теми рефератів: 
1. Розгляд судом справ про надання особі психіатричної допомоги в 

примусовому порядку. 
2. Розгляд судом справ про розкриття банком інформації, яка містить 

банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб. 
3. Розірвання шлюбу в порядку окремого провадження. 
 
Термінологічні завдання: 
Дайте визначення понять: «окреме провадження», «заінтересовані 

особи», «факти, що мають юридичне значення», «усиновлення», «цінні 
папери», «безхазяйна нерухома річ», «відумерла спадщина», «банківська 
таємниця». 

 
Контрольні завдання і запитання: 
1. Назвіть особливості окремого провадження. 
2. Перелічіть документи, які потрібно додати іноземцю до заяви про 

усиновлення. 
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3. Назвіть обставини за яких фізичну особу можна визнати обмеженою у 
дієздатності чи недієздатною. 

4. Назвіть обставини за яких фізичну особу можна визнати безвісно 
відсутньою чи оголосити її померлою. 

5. Перелічіть факти, які можуть встановлюватись судом у порядку 
окремого провадження. 

 
Практичні завдання: 
1. Подружжя (чоловіку 22 роки, жінці 20 років) звернулось із заявою про 

усиновлення чотирирічної дитини, яка залишилась сиротою після смерті брата 
чоловіка. Яке рішення повинен прийняти суд? Проаналізуйте ситуацію. 

2. Представник психіатричного закладу звернувся до суду із заявою про 
госпіталізацію особи до психіатричного закладу у примусовому порядку в 
зв’язку з тяжким психічним розладом. Заінтересована особа в своїх поясненнях 
зазначила, що не зважаючи на тяжкий психічний розлад, вона не вчиняє реальні 
дії, що являють небезпеку для неї чи оточуючих та може задовільнити свої 
основні життєві потреби. Яке рішення повинен прийняти суд? Проаналізуйте 
ситуацію. 

3. Суд виніс рішення про надання особі психіатричної допомоги у 
примусовому порядку, розглянувши справу за допомогою 
відеоконференцзв’язку. Дана особа подала апеляційну скаргу на рішення, 
зазначивши, що згідно з ч. 2 ст. 281 ЦПК така справа розглядається обов’язково 
за участі особи, щодо якої вирішується питання про надання психіатричної 
допомоги, а вона в момент засідання перебувала у психіатричному закладі. Яке 
рішення повинен прийняти суд? Проаналізуйте ситуацію. 

4. Складіть проект заяви про розірвання шлюбу в порядку окремого 
провадження. 

5. Складіть проект заяви про призначення судово-психіатричної 
експертизи по справі про визнання фізичної особи недієздатною. 

6. Складіть проект заяви про визнання особи померлою. 
7. Складіть проект заяви про встановлення факту родинних відносин між 

фізичними особами. 
8. Складіть проект заяви про визнання спадщини відумерлою. 
 
 

Тема 6. Апеляційне та касаційне провадження. 
1. Поняття та значення апеляційного провадження. 
2. Право апеляційного оскарження та процесуальний порядок його 

реалізації. 
3. Підготовка розгляду справи апеляційним судом. 
4. Розгляд справи апеляційним судом. 
5. Повноваження апеляційного суду. 
6. Рішення та ухвали апеляційного суду. 
7. Поняття та значення касаційного провадження. 
8. Право та строк касаційного оскарження. 
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9. Порядок подання, форма та зміст касаційної скарги. Підготовка справи 
до касаційного розгляду. Порядок розгляду справи судом касаційної інстанції. 

10. Повноваження суду касаційної інстанції. 
11. Ухвали та рішення суду касаційної інстанції. 
 
 
Теми рефератів: 
1. Суб’єкти апеляційного оскарження. 
2. Об’єкти апеляційного оскарження. 
3. Поняття, значення та особливості касаційного провадження. 
4. Об’єкти касаційного оскарження. 
 
 
Термінологічні завдання: 
Дайте визначення понять: «апеляційне провадження», «апеляційна 

скарга», «рішення суду апеляційної інстанції», «касаційне провадження», 
«касаційна скарга», «рішення суду касаційної інстанції».  

 
Контрольні завдання і запитання: 
1. Які повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду 

скарги на судовий наказ? 
2. Які межі розгляду справи апеляційним судом? 
3. В яких випадках суд апеляційної інстанції за результатами розгляду 

апеляційної скарги приймає ухвалу? 
4. Які особи мають право на оскарження в апеляційному порядку рішень 

та ухвал суду першої інстанції? 
5. Що повинно бути зазначено в апеляційній скарзі? 
6. Охарактеризуйте межі перегляду справи судом касаційної інстанції. 
7. Проаналізуйте повноваження суду касаційної інстанції. 
8. Дайте порівняльну характеристику апеляційному та касаційному 

провадженню. 
9. Назвіть та охарактеризуйте підстави для скасування рішення і 

ухвалення нового рішення або зміни рішення судом касаційної інстанції. 
10. Які передумови для виникнення цивільних процесуальних відносин у 

суді касаційної інстанції? 
 
Практичні завдання: 
1. При розгляді справи судом апеляційної інстанції було встановлено, що 

журнал судового засідання не підписаний секретарем судового засідання. Дайте 
правову оцінку ситуації. Яке рішення повинен прийняти суд апеляційної 
інстанції? 

2. При розгляді справи судом апеляційної інстанції було встановлено, що 
хоча при прийнятті рішення судом першої інстанції було дотримано норм 
матеріального та процесуального права, суддею була особа, яка підлягала 
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відводу (брат позивача). Дайте правову оцінку ситуації. Яке рішення повинен 
прийняти суд апеляційної інстанції? 

3. Судом першої інстанції було винесено заочне рішення, яким позов 
задоволено частково. На дев’ятий день після ухвалення заочного рішення, 
відповідач подав заяву про перегляд заочного рішення, а позивач апеляційну 
скаргу на це ж заочне рішення. Дайте правову оцінку ситуації. Які дії повинен 
вчинити суд першої інстанції та суд апеляційної інстанції? 

4. 5 квітня 2012 року рішенням Івано-Франківського апеляційного суду 
було відхилено апеляційну скаргу і залишено в силі рішення суду першої 
інстанції. 24 квітня 2012 року позивач рекомендованим листом направив до 
Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ 
касаційну скаргу, яка дійшла до адресата тільки 29 квітня 2012 року. Чи буде 
розглядатись дана касаційна скарга? Який порядок подачі касаційної скарги? 

5. Під час прийняття рішення у нарадчій кімнаті один з суддів не 
погодився з думкою інших суддів і відмовився від участі у голосуванні. Чи 
правильно поступив суддя? Як повинен у такому випадку діяти суддя не 
згідний з рішенням більшості? 

6. Під час вирішення питання про призначення справи до судового 
розгляду в суді касаційної інстанції тільки один суддя з трьох, які розглядали 
дане питання, дійшов до висновку про необхідність розгляду даної справи в 
суді касаційної інстанції. Яке рішення повинен прийняти суд касаційної 
інстанції? 
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ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС  
 

Програмові вимоги 
до складання іспиту для студентів денної форми навчання  

 
1. Поняття та ознаки правосуддя.  
2. Поняття, предмет, метод і система цивільного процесуального права. 
3. Джерела цивільного процесуального права. Аналогія закону і аналогія 

права у цивільному судочинстві.  
4. Дія норм цивільного процесуального права у часі, просторі та за колом 

осіб.  
5. Співвідношення цивільного процесуального права з іншими галузями 

права.  
6. Поняття та cтадії цивільного судочинства.  
7. Поняття і система принципів цивільного процесуального права.  
8. Гласність, відкритість судового процесу та його повне фіксування 

технічними засобами.  
9.  Рівність сторін процесу перед законом і судом.  
10.  Змагальність сторін. 
11.  Принцип диспозитивності.  
12. Поняття і види цивільних процесуальних правовідносин.  
13.  Підстави виникнення цивільних процесуальних правовідносин.  
14.  Структура цивільних процесуальних правовідносин. 
15.  Суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин.  
16.  Суд як суб'єкт цивільних процесуальних правовідносин.  
17.  Підстави, порядок і наслідки відводу суду (суддів).   
18.  Поняття, види осіб, які беруть участь у справі.  
19.  Інші учасники цивільного процесу. 
20.  Цивільна процесуальна правоздатність і дієздатність. 
21.  Поняття та ознаки сторін у цивільному процесі. 
22.  Процесуальні права та обов'язки сторін: загальні та спеціальні. 
23.  Процесуальна співучасть: поняття, мета і підстави виникнення.  
24.  Види процесуальної співучасті.  
25.  Заміна неналежного відповідача.  
26.  Поняття та підстави процесуального правонаступництва.  
27.  Порядок вступу в процес правонаступника і його правове становище.  
28.  Поняття, ознаки та види третіх осіб у цивільному процесі.  
29.  Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору. 
30. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета 

спору.  
31.  Підстави, мета та процесуальні форми участі в цивільному процесі 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування та осіб, яким за 
законом надано право захищати права і свободи інших осіб. 

32.  Поняття, завдання та ознаки судового представництва.  
33.  Види судового представництва.  
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34.  Документи, якими посвідчуються повноваження представника.  
35.  Процесуальне становище представника в суді.  
36.  Особи, які можуть бути представниками.  
37.  Поняття і види цивільної юрисдикції.  
38.  Поняття і види підсудності.  
39.  Предметна (функціональна) підсудність.  
40.  Територіальна підсудність та її  види. 
41.  Альтернативна підсудність. 
42.  Наслідки порушення правил підсудності. Підстави і порядок передачі 

справи з одного суду до іншого. 
43.  Поняття, значення і види процесуальних строків.  
44.  Обчислення, початок перебігу, закінчення, зупинення, продовження і 

поновлення процесуальних строків.  
45.  Поняття та види судових  витрат.  
46.  Судовий збір.  
47.  Об’єкти справляння судового збору та ставки судового збору.  
48.  Витрати, пов’язані з розглядом справи. 
49.  Розподіл і відшкодування судових витрат.  
50.  Поняття та підстави цивільної процесуальної відповідальності. 
51.  Характеристика процесу доказування. 
52.  Поняття судових доказів і їх класифікація.  
53.  Обставини, що не підлягають доказуванню.  
54.  Обов’язок доказування і подання доказів.  
55.  Належність і допустимість доказів.  
56.  Пояснення сторін, третіх осіб та їхніх представників.  
57.  Показання свідків. 
58.  Процесуальний статус свідка. Імунітет свідка.  
59.  Письмові докази та їх види.  
60.  Речові докази.  
61.  Поняття та види судової експертизи.  
62.  Обов’язкове призначення експертизи.  
63.  Висновок експерта.  
64.  Забезпечення доказів та способи забезпечення доказів.  
65.  Процесуальний порядок забезпечення доказів. 
66.  Поняття позову. Елементи та види позовів.  
67.  Заперечення проти позову та зустрічний позов.  
68.  Зміна предмету та підстави позову. 
69.  Відмова від позову, визнання позову відповідачем та мирова угода.  
70.  Забезпечення позову.  
71.  Поняття, підстави, заходи забезпечення позову.  
72.  Процесуальний порядок забезпечення позову.  
73. Поняття і значення стадії відкриття провадження у справі.  
74.  Позовна заява: поняття, форма та зміст.  
75.  Залишення позовної заяви без руху. 
76.  Відмова у відкритті провадження у справі. 
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77.  Повернення позовної заяви. 
78.  Поняття, завдання та зміст стадії провадження у справі до судового 

розгляду.  
79.  Попереднє судове засідання. 
80.  Судові виклики та повідомлення. 
81.  Поняття і значення стадії судового розгляду.  
82.  Підготовча частина судового розгляду.  
83.  Дослідження обставин справи (розгляд справи по суті).  
84.  Судові дебати.  
85.  Ухвалення та оголошення рішення.  
86.  Фіксування цивільного процесу.  
87.  Перерва. Відкладення розгляду справи.  
88.  Зупинення провадження у справі.  
89.  Закриття провадження у справі.  
90.  Залишення заяви без розгляду. 
91.  Поняття та види судового рішення. Відмінність рішення від ухвали. 
92.  Вимоги, яким повинно відповідати судове рішення.  
93.  Законна сила рішення суду.  
94.  Зміст рішення суду. 
95.  Усунення недоліків рішення судом, який його ухвалив.  
96.  Ухвали суду першої інстанції: поняття, види, порядок постановлення, 

зміст.  
97.  Єдиний державний реєстр судових рішень. 
98.  Поняття і значення заочного розгляду справи.  
99.  Умови ухвалення заочного рішення.  
100. Порядок подання заяви про перегляд заочного рішення.  
101. Порядок розгляду заяви про перегляд заочного рішення.  
102. Поняття та характерні риси наказного провадження.  
103. Вимоги, за якими може бути виданий судовий наказ. 
104. Поняття і сутність судового наказу та його відмінність від рішення 

суду, ухваленого в позовному провадженні.  
105. Порядок розгляду заяв про видачу судового наказу.  
106. Скасування судового наказу. 
107. Поняття і сутність окремого провадження.  
108. Порядок розгляду справ окремого провадження. 
109. Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання 

фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної 
особи.  

110. Надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності.  
111. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її 

померлою.  
112. Дії суду в разі появи фізичної особи, яку було визнано безвісно 

відсутньою або оголошено померлою.  
113. Порядок розгляду справ про усиновлення.  
114. Встановлення фактів, що мають юридичне значення.  
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115. Порядок розгляду справ про визнання спадщини відумерлою. 
116. Вирішення судом справ про надання особі психіатричної допомоги 

у примусовому порядку та про примусову госпіталізацію до 
протитуберкульозного закладу. 

117. Розгляд справ про розкриття банком інформації, яка містить 
банківську таємницю щодо юридичних та фізичних осіб.  

118. Сутність і значення стадії апеляційного провадження.  
119. Суб'єкти права апеляційного оскарження. Об'єкт оскарження. 

Ухвали, на які можуть бути подані скарги окремо від рішення суду.  
120. Строки апеляційного оскарження.  
121. Форма і зміст апеляційної скарги.  
122. Порядок подання апеляційної скарги.  
123. Розгляд справи судом апеляційної інстанції.  
124. Повноваження суду апеляційного інстанції. 
125. Ухвали і рішення апеляційного суду.  
126. Зміст ухвали апеляційного суду. Зміст рішення апеляційного суду. 

Проголошення рішення та ухвали апеляційним судом. 
127. Сутність і значення стадії касаційного провадження.  
128. Право касаційного оскарження і порядок його здійснення. 
129. Суб'єкти права оскарження. Об'єкт оскарження.  
130. Форма і зміст касаційної скарги.  
131. Порядок подання касаційної скарги.  
132. Відкриття касаційного провадження у справі.  
133. Підготовка справи до касаційного розгляду. Попередній розгляд 

справи.  
134. Порядок розгляду справи судом касаційної інстанції.  
135. Повноваження суду касаційної інстанції. 
136. Ухвала та рішення суду касаційної інстанції.  
137. Поняття і значення стадії перегляду судових рішень Верховним 

Судом України.  
138. Підстави перегляду судових  рішень Верховним Судом України.  
139. Процесуальний порядок перегляду судових рішень Верховним 

Судом України.  
140. Порядок подання заяви про перегляд судових рішень Верховним 

Судом України.  
141. Повноваження Верховного Суду України при перегляді судових 

рішень.  
142. Поняття і значення провадження у зв'язку з нововиявленими 

обставинами.  
143. Поняття нововиявлених обставин.  
144. Порядок звернення до суду із заявою про перегляд судових рішень 

за нововиявленими обставинами. 
145. Порядок перегляду судових рішень за нововиявленими 

обставинами. 
146. Виконання судових рішень – завершальна стадія цивільного 
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судочинства.  
147. Негайне виконання судових рішень.  
148. Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень. 
149. Видача судом виконавчого документа. 
150. Мирова угода в процесі виконання судових рішень. Відстрочка та 

розстрочка виконання. 
151. Поворот виконання рішення. 
152. Судовий контроль за виконанням судових рішень. 
153. Визнання та звернення до виконання рішення іноземного суду, що 

підлягає примусовому виконанню.  
154. Визнання  рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому 

виконанню. 
155. Порядок відновлення втраченого судового провадження.  
156. Правові підстави участі іноземних осіб у цивільному процесі.  
 


