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Анотація

Цей підручник містить матеріали лекційних занять з курсу «Цивільний
процес», які повністю орієнтовані на вивчення редагованого ЦПК України. Він
насамперед орієнтує студента на розуміння принципових положень
цивільного процесуального права, закономірностей запровадження тих чи
інших правових інститутів або процедур, що дасть змогу оцінити їхню сутність
та доцільність, зорієнтуватися в головних проблемах, які стоять перед наукою
цивільного процесуального права. В основу цього підручника покладені
матеріали, опрацьовані авторами на підставі великого масиву вітчизняної та
зарубіжної юридичної літератури з питань цивільного процесу, аналіз норм
цивільного процесуального законодавства та практики їхнього застосування в
рішеннях усіх судових інстанцій.  

Підручник «Цивільний процес» розрахований на студентів юридичних
факультетів денної та заочної форми навчання, аспірантів, практикуючих
юристів і всіх, хто цікавиться питаннями захисту своїх прав у суді.
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1. Нововиявлені та виключні обставини: сутність і значення 779
2. Підстави перегляду судових рішень за нововиявленими  

або виключними обставинами 782
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3. Об’єкт, суб’єкт, строки та порядок подання заяви про перегляд  
судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами 792

4. Відкриття провадження та розгляд справи про перегляд судових  
рішень за нововиявленими або виключними обставинами 796

Тема 19. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПИТАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ВИКОНАННЯМ 
СУДОВИХ РІШЕНЬ У ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ ТА РІШЕНЬ  

ІНШИХ ОРГАНІВ (ПОСАДОВИХ ОСІБ). СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ  
ЗА ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ

к.ю.н., доц. Данюк Л. В.

1. Негайне виконання рішення суду 802
2. Виконання судового рішення на підставі виконавчого листа 822
3. Тимчасове обмеження фізичної особи у праві виїзду  

за межі України 830
4. Поворот виконання рішень, постанов 834
5. Підсудність справ 837
6. Судовий контроль за виконанням судових рішень 838

Тема 20. ТРЕТЕЙСЬКЕ СУДОЧИНСТВО. ПРОВАДЖЕННЯ 
У СПРАВАХ ПРО ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ, 

ОСПОРЮВАННЯ РІШЕНЬ МІЖНАРОДНИХ КОМЕРЦІЙНИХ 
АРБІТРАЖІВ. ВИЗНАННЯ ТА ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ІНОЗЕМНИХ 
СУДІВ, МІЖНАРОДНИХ КОМЕРЦІЙНИХ АРБІТРАЖІВ В УКРАЇНІ, 

НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ 
ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ
к.ю.н., доц. Чепис О. І.

1. Поняття та види третейського судочинства 846
2. Порядок створення третейських судів. Розгляд справ  

третейськими судами 850
3. Поняття міжнародного комерційного арбітражу 864
4. Оскарження рішення третейського суду, оспорювання рішення  

міжнародного комерційного арбітражу 868
5. Судовий розгляд справи. Підстави для скасування рішення  

третейського суду 872
6. Визнання та звернення до виконання рішення іноземного суду,  

що підлягає примусовому виконанню 877
7. Визнання рішення іноземного суду, що не підлягає  

примусовому виконанню 884



11

8. Визнання та надання дозволу на виконання рішення  
міжнародного комерційного арбітражу 888

9. Провадження у справах про надання дозволу на примусове  
виконання рішень третейських судів 894

Тема 21. ВІДНОВЛЕННЯ ВТРАЧЕНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ
ст. викл. Олійник Р. Б.

1. Поняття втраченого судового провадження та порядок  
його відновлення. Форма і зміст заяви про відновлення  
втраченого судового провадження  900

2. Розгляд заяви про відновлення втраченого судового  
провадження. Ухвала суду за наслідками розгляду заяви  
про відновлення втраченого судового провадження 910

Тема 22. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ  
ІНОЗЕМНИХ ОСІБ

ст. викл. Олійник Р. Б.

1. Процесуальні права та обов’язки іноземних осіб. Підсудність  
судам України цивільних справ з іноземним елементом 914

2. Звернення суду України із судовим дорученням про надання  
правової допомоги до іноземного суду або іншого компетентного  
органу іноземної держави. Зміст і форма судового доручення  
про надання правової допомоги 919

3. Виконання в Україні судових доручень іноземних судів 925
4. Виконання судового доручення іноземного суду про вручення  

виклику до суду чи інших документів 927
5. Виконання судових доручень закордонними дипломатичними  

установами України 929
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