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Анотація

Навчальний посібник призначається для підготовки фахівців за спеціальністю
«правознавство» і підготовлений з урахуванням положень нової редакції
Цивільного процесуального кодексу України (2017 року), Цивільного кодексу
України, Сімейного кодексу України та інших нормативно-правових актів,
матеріалів судової практики, найсучасніших досягнень цивільного
процесуального права.   

Автори мають на меті зорієнтувати студентів у доволі великій кількості
інформації, наголосити на найважливіших проблемах цивільного процесу,
акцентувати увагу на найбільш цікавих і важких питаннях, що входять до
курсу, для успішного складання екзамену з цивільного процесу та підготовки
до тестування в межах єдиного фахового вступного випробування – тесту з
базових правничих дисциплін.
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ПЕРЕДМОВА

Останнім часом цивільне процесуальне право зазнало суттєвих 
трансформацій у зв’язку з численними законодавчими змінами. 
Унесення змін до Конституції України 2 червня 2016 року започат-
кувало побудову нової системи судів і, звичайно, не могло не позна-
читись на цивільному судочинстві. З 15 грудня 2017 року почала 
діяти нова редакція Цивільного процесуального кодексу України. 
Більшість інститутів цивільного процесуального права не зазнала 
принципових змін, але окремі інститути значно оновлені.

Так, важливим завданням, яке стояло перед законодавцем, 
було скорочення строку розгляду справ у судах і поневіряння 
особи судовими інстанціями, у зв’язку з чим здійснено перехід 
від чотириланкової системи до триланкової: перша, апеляційна 
та касаційна інстанції. Ліквідовано вищі спеціалізовані суди, 
а судом касаційної інстанції став Верховний Суд.

Тривалий час у вітчизняному цивільному процесі існувала 
ситуація, коли суди касаційної інстанції фактично здійснювали 
повторний апеляційний перегляд, оскільки багато в чому дублю-
вали функції апеляційних судів. Вони могли перевіряти пра-
вильність застосування норм матеріального та процесуального 
права в усіх без винятку справах після того, як це вже перевірив 
суд апеляційної інстанції. Перевіряючи законність, суди касацій-
ної інстанції нерідко втручалися й в обґрунтованість рішення під 
виглядом перевірки вимог процесуального закону щодо належ-
ності та допустимості судових доказів у справі. Тобто фактично 
відбувалося дублювання процесуальних функцій судами двох різ-
них інстанцій. Одним із суттєвих елементів принципу верховен-
ства права є принцип юридичної визначеності, який, зокрема, 
вимагає, щоб судове рішення, що набрало законної сили, перегля-
далося лише у виняткових випадках.

Позитивним явищем є запровадження в новій редакції 
Цивільного процесуального кодексу України так званих «про-
цесуальних фільтрів», завдяки яким не кожна справа може 
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потрапити до суду касаційної інстанції: незначні справи будуть 
проходити лише дві інстанції (тобто апеляційна інстанція для 
них буде остаточною).

Важливою новелою є впровадження інформаційних техноло-
гій у судочинство («електронне судочинство»).

Установлюється монополія адвокатури на представництво 
інтересів в суді, крім малозначних справ, що є позитивною нове-
лою, оскільки передбачає надання правової допомоги на більш 
високому рівні, дотримання певних стандартів надання право-
вої допомоги.

У ЦПК України з’явилась норма про забезпечення судових 
витрат. Суд може зобов’язати сторони внести на депозитний раху-
нок суду суму судових витрат, які може понести інша сторона. Для 
цього сторонами на початку судового процесу подається приблиз-
ний розрахунок судових витрат. Так, відповідач може вимагати, 
щоб суд зобов’язав позивача внести на депозитний рахунок суду 
суму розрахованих відповідачем судових витрат. Якщо позивач 
на вимогу суду цього не зробить, його позовна заява буде зали-
шена судом без розгляду.

З’являється такий різновид судової процедури, як спрощене 
позовне провадження, в порядку якого розглядаються нескладні 
справи, наприклад, малозначні справи, трудові спори. Це веде 
до більш оперативного розгляду судами цивільних справ, змен-
шення судової тяганини.

Авторський колектив сподівається, що даний посібник сприя-
тиме вдосконаленню теоретичних знань студентів з навчальної 
дисципліни «Цивільний процес України» та, в тому числі дасть 
змогу краще підготуватися до складання єдиного фахового вступ-
ного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня 
магістра за спеціальностями «Право» та «Міжнародне право».

Неллі Юріївна ГОЛУБЄВА
д. ю. н., професор,  

заслужений юрист України,
завідувач кафедри цивільного процесу

Національного університету  
«Одеська юридична академія»
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Тема 1.  
ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ  
ПРАВО УКРАЇНИ.  
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1. Форми захисту прав, свобод та інтересів  
фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб,  

інтересів держави

§ 1. Поняття й види форм захисту прав, свобод та інтересів 
фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів 
держави

Під захистом варто розуміти сукупність процесуальних заходів, 
що вживаються у зв’язку з порушенням, невизнанням чи оспорю-
ванням суб’єктивних прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав 
та інтересів юридичних осіб, інтересів держави для їх відновлення.

Форма захисту права – це категорія процесуального права, під 
якою розуміють визначену законом діяльність компетентних 
органів та інших уповноважених осіб щодо захисту права.

Форми захисту прав поділяють на юрисдикційні та неюрис-
дикційні. Юрисдикційні форми захисту прав пов’язані зі звернен-
ням особи за захистом свого суб’єктивного права або охоронюва-
ного законом інтересу до певних юрисдикційних органів. До них 
зараховують адміністративну, нотаріальну та судову форми 
захисту. Неюрисдикційні форми захисту здійснюються без звер-
нення до юрисдикційних органів. До них зараховують громадську 
форму захисту, зокрема самозахист прав, тобто застосування осо-
бою засобів протидії, що не заборонені законом і не суперечать 
моральним засадам суспільства.

Судова форма захисту закріплена насамперед у ст. 55 
Конституції України, в якій зазначено, що права і свободи людини 
та громадянина захищаються судом. До судової форми належить 
і захист прав у порядку цивільного судочинства.
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жений юрист України, завідувач кафедри цивільного процесу 
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(крім § 3) теми 1; глава 4 (крім § 7, § 10) теми 9; глава 5 (крім § 6) 
теми 9.

Апалькова І. С., кандидат юридичних наук, доцент кафедри 
цивільного процесу НУ «ОЮА» – глава 2 теми 11; глава 3 теми 11.

Бут І. О., кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивіль-
ного процесу НУ «ОЮА» – глава 2 теми 7; глави 1–3 теми 9; глава 6 
теми 9; тема 15, Додаток 4 (у співавторстві з Данилцем Л. В.).

Волкова Н. В., кандидат юридичних наук, доцент, доцент 
кафедри цивільного процесу НУ «ОЮА» – глава 1 теми 8 (§ 4 у спів-
авторстві з Дрогозюк К. Б.); глава 2 теми 8 (§ 5 у співавторстві 
з Дрогозюк К. Б.).

Гонгало Р. Ф., кандидат юридичних наук, доцент, доцент 
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Іліопол І. М., кандидат юридичних наук, доцент кафедри 
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Полуніна О. О., кандидат юридичних наук, доцент кафедри 
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авторстві з Полюк Ю. І.).

Сулейманова С. Р., кандидат юридичних наук, доцент кафедри 
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