
ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ 

з дисципліни «Теоретико-прикладні проблеми цивільного судочинства» 

для здобувачів вищої освіти у 

2016-2017 навчальному році 
 

2.  Поняття  і специфічні риси предмету і методу цивільного 

процесуального права. 

 

3.  Проблемні питання сутності  і значення  цивільної  

процесуальної форми. 

 

4.  Стадії і провадження  як поняття, що визначають структуру 

цивільного процесу. 

 

5.  Характеристика джерел цивільного процесуального права. 

Аналогія права та аналогія закону. 

 

6.  Міжнародні договори і угоди як джерела цивільного 

процесуального права. 

 

7.  Цивільно-процесуальні норми, їх види, особливості 

структури. 

 

8.  Співвідношення   понять: «стадії»   і «провадження»   в   

цивільному процесі, наукові концепції. 

 

9.  Сучасні тенденції розвитку цивільного процесуального 

права. 

 

10.  Поняття і значення принципів цивільного процесу як 

найважливіших гарантій здійснення правосуддя. 

 

11.  Наукові концепції підходів щодо визначення  принципів 

цивільного процесу. 

 

12.  Значення принципів цивільного процесуального права в 

реалізації завдань цивільного судочинства. 

 

13.  Місце принципів цивільного процесу в механізмі 

правозастосовчої діяльності: проблеми теорії і практики. 

 

14.  Характеристика системи  принципів цивільного процесу.  

15.  Особливості класифікації принципів цивільного процесу.  

16.  Особливості змісту принципу змагальності в сучасному 

цивільному судочинстві: питання теорії і практики. 

 

17.  Проблемні питання доступності судового захисту  в  

сучасному  цивільному судочинстві. 

 

18.  Принцип об'єктивної істини в цивільному судочинстві: 

наукові підходи вчених-процесуалістів. 

 

19.  Проблеми реалізації принципу гласності в сучасному 

цивільному процесі. 

 

20.  Особливості реалізації принципу одноособового і 

колегіального розгляду цивільних справ в цивільному 

процесі: проблеми теорії і практики. 

 

21.  Принцип  законності  в  цивільному  процесі  як  гарантія  

ухвалення законних і обґрунтованих рішень. 

 

22.  Проблемні питання реалізації принципу диспозитивності  в  



сучасному  цивільному процесі. 

23.  Цивільні   процесуальні  правовідносини - поняття, ознаки, 

критерії класифікації: наукові підходи вчених-

процесуалістів. 

 

24.  Особливості юридичних фактів, які породжують цивільні 

процесуальні правовідносини. 

 

25.  Проблемні питання змісту і об’єкту цивільних 

процесуальних правовідносин. 

 

26.  Особливості системи і структури цивільних процесуальних 

правовідносин. 

 

27.  Загальна класифікация суб”єктів цивільних процесуальних 

правовідносин: наукові погляди вчених-процесуалістів. 

 

28.  Особливості складу осіб, які беруть участь в справі: наукові 

концепції. 

 

29.  Особливості складу осіб, які сприяють здійсненню 

правосуддя: питання теорії і практики. 

 

30.  Актуальні проблеми участі прокурора в сучасному 

цивільному процесі України. 

 

31.  Проблемні питання участі в процесі Уповноваженого 

Верховної Раді України з прав людини. 

 

32.  Проблемні питання участі в цивільному процесі експерта.  

33.  Спеціаліст як суб'єкт цивільних процесуальних 

правовідносин, його права і обов'язки. 

 

34.  Представництво в цивільному процесі: актуальні проблеми 

теорії і практики. 

 

35.  Місце  судового доказування  в здійсненні  цілей  і  завдань 

правосуддя. 

 

36.  Проблемні питання поняття судового доказування в науці 

цивільного процесуального права. 

 

37.  Правова природа обов'язків по доказуванню в сучасному 

цивільному процесі: проблеми теорії і практики. 

 

38.  Суб’єкти цивільного процесуального доказування.  

39.  Поняття та ознаки судових доказів: нові підходи вчених 

процесуалістів. 

 

40.  Класифікація фактів, які складають предмет доказування.  

41.  Мета і зміст цивільного процесуального доказування.  

42.  Правові аспекти поняття судового доказування.  

43.  Особливості структури цивільного процесуального 

доказування. 

 

44.  Предмет доказування як фактичний склад правовідношення.  

45.   Процес доказування та його суб'єкти в цивільному процесі 

України: проблеми теорії і практики. 

 

46.  Засоби доказування в цивільному процесі України: 

проблемні питання теорії і практики. 

 

47.  Суд в процесі доказування в цивільному судочинстві  



України: актуальні питання. 

48.  Процесуальний порядок отримання та дослідження 

пояснень сторін і третіх осіб, їхніх представників, 

допитаних як свідків 

 

49.  Показання   свідків як процесуальний засіб доказування. 

Процесуальний порядок отримання і дослідження показань 

свідків. Імунітет свідків. 

 

50.  Висновок   експерта   як   засіб   доказування.   Предмет   

висновку експерта. Спірні погляди щодо висновку експерта 

як змішаного доказу.  

 

51.  Проблеми класифікації доказів і засобів доказування.  

52.  Засоби доказування, поняття і види.  

53.  Належність доказів і допустимість засобів доказування: 

проблеми теорії і практики. 

 

54.  Оцінка доказів (загальні правила).  

55.  Забезпечення доказів: підстави і порядок.  

56.  Поняття   позову  як   процесуального  засобу судового 

захисту цивільного права  в теорії науки цивільного 

процесуального права. 

 

57.  Юридичні наслідки відсутності права на пред'явлення 

позову і права на задоволення позову. 

 

58.  Особливості процесуальних засобів захисту відповідача 

проти позову. 

 

59.  Відмова від позову та визнання позову як реалізація 

диспозитивних прав сторонами в цивільному процесі. 

 

60.  Юридична природа мирової угоди.    

61.  Матеріально-правові й процесуальні наслідки відкриття 

провадження у справі. 

 

62.  Місце провадження у справі до судового розгляду в 

цивільному процесі. 

 

63.  Попереднє судове засідання як процесуальна форма 

підготовки справи до судового розгляду 

 

64.  Провадження у справі до судового розгляду - обов'язкова і 

самостійна стадія цивільного процесу. 

 

65.  Попереднє судове засідання у стадії підготовки справи до 

судового розгляду. Питання теорії і практики. 

 

66.  Поняття, види та роль судових рішень у захисті прав і 

свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів 

юридичних осіб, інтересів суспільства і держави 

 

67.   Особливості процесуально-правових і матеріально-

правових наслідків законної сили рішення суду. 

Особливості змісту законної сили  рішення суду. 

 

68.   Сутність, значення і зміст рішення суду як основного акту 

правосуддя. 

 

69.   Проблемні питання співвідношення законності і  



обґрунтованості рішення суду. 

70.   Проблемні питання щодо вимог судового рішення  

71.   Проблемні питання щодо поняття, видів, сутності ухвал 

суду першої інстанції. 

 

72.  Теоретичні проблеми апеляційного оскарження рішень суду 

першої інстанції. 

 

73.  Основні особливості сучасної моделі апеляційного 

провадження. 

 

74.  Інститут апеляції: принципи, поняття, види.  

75.  Науково-практичні проблеми реалізації права на апеляційне 

оскарження. 

 

76.  Судові рішення  суду апеляційної інстанції.  

77.  Межі розгляду справи судом апеляційної інстанції: 

проблемні питання. 

 

78.  Особливості доказової діяльності в апеляційному 

провадженні. 

 

79.  Забезпечення  касаційного оскарження як   реалізація  

принципу цивільного процесуального права. 

 

80.  Сутність касаційного провадження, його характерні риси.  

81.  Виникнення і розвиток інституту касаційного оскарження 

судових рішень. 

 

82.  Проблемні питання щодо суб’єктів права та умов перегляду 

судових рішень Верховним Судом України. 

 

83.  Підстави перегляду судових рішень Верховним Судом 

України: проблемні питання. 

 

84.  Обов'язковість судових рішень Верховного Суду України: 

проблеми судової практики. 

 

85.  Правова природа провадження у зв’язку з нововиявленими 

обставинами. 

 

86.  Загальна характеристика провадження щодо перегляду 

рішення, ухвали суду чи судового наказу у зв’язку з 

нововиявленими обставинами. 

 

 

 

 


