
XMEJII,HI4IIbKI摘HA叫IOHAJII)HI桶yHIBEPCIITET

Oa峰yJIbTeT MixHaoOⅡHHX BizIHOCIIH

端器ty M iHH。叩剛.H。。.IH

CHJIAByC　　-

HaBtIaJ調Ha AHC叩TIJliHa "Mni皿Ile ITnO○○eCVaJ’Ll‘e調n屯Im YICn盆でHり

OcBiTHbO-ⅡPO申ec続重la rIPOIPaMa H凹m

PiDeHb剛ⅢO千〇c昂で撮れen,iⅢ緒(6盆離しn会田nt容論調か

Ⅱ0弧ui組 �6��V��(ｦﾖ�俯)�4��ﾙZｨｺ迄����������4ﾖ�5F滅ﾗ�微�ﾖ�ｺ末��

R調論調a脚1(i) �h�ｸ�ｲ� 

h(巾 ��g�&�f�Jv躋豸ﾒ躔���&�W6�'6ｶ�g霧ﾆ�F�G6ｲ"ﾕ6ｶﾆ�B��

E-皿ail回り重飢a脚皿(i田) �&褶V譁�������T4��

KoHTa!ぐ。確り鍋TeJIe小OH ��

C同p山間朋c叫!田山調ロICy 枚GF%3ｨ�fﾗ6粫ｶ�R豸ﾒ躔��6�'6R�妨r腱��CﾓC#モ�

KoHcyⅢb調叫il �� 

ol]〇月aiil]:3aHeO6xiJIHicTIOTanOnePe脚bOIOJlOMOmeHICTIO 

A〃Omal(窃〃ae軍I朋的Ot ∂〃〇四I納れ〃

HaBqaJIBHa脚IC叩Ⅱ証Ha 《叫IBiJIbHe IIPOIIeCyanI,He rIPaBO yKPaIHH〉〉 CTaHOBHTI,∴qaCTHHy

q)aXOBOI ni町OTOBKIi 6a阻ⅡaBPiB, IIIO OTPIIMyIO恥OCBiTy y raJry3i HPaBa. BoHa O脚a i3

IIPOdyiJIIO重OtmX JIHC岬IIJIiH IOP耽ⅢtIHHX By3iB Ta IOPHJ]IItIHHX OaKyJIbTeTiB B yKPa青Hi. no6yJIOBa

ⅡPanOBO頼eP撒aBH HeMO光JIKBa 6e3 TOⅢOrO i 3aKOHHO BPeryJIbOBanOrO MeXani3My 4)yHKIIioHyBaHH縞

Cy瓜OB〇千cHCTeMH.

ⅡpeJIMeTOM BHBqeHHjl HaBranbHOrO K)PCy B OCHOBHOMy e HOPMK Ta iHCThTy冒叩HBiJIbHOrO

ⅡPOIIeCyaJIbHOro nPaBa yxpaiHII’j[KHMH BPeryJIbOBaHO nPOueCyanI,H磁IIOP糊OK 3頑cHeH聯

IIPaBOCy脚B叩BiJIbHⅨ CIIPaBaX (叩BiJII,He CyZIOtmHCTBO)・ IIO CIIOPaX’IIIO BHHKKalK)Tb 3

I岬BiJII,HⅨ, TPy凪OBIIX, CiMe盈HHX, 3eMeJII’HHX Ta棚TJIOBHX Bi畑OCHH, OXOPOHa iHTePeCiB申i3IIqHKX

oci6, IIPaB Ta iHTePeCiB IOP瑚IrⅢX OCi6, iHTePeCiB JIePXaBH.



До змісту навчального курсу входять також правові категорії, наукові погляди і 
концепції, які є характерні для науки цивільного процесуального права. 

Пререквізити: – Теорія держави і права, Цивільне право України, Українська мова(за 
професійним спрнямуванням), логіка; кореквізити – Адвокатура України, Виробнича практика. 

Мета і завдання дисципліни 

Мета дисципліни: є формування у студентів глибоких теоретичних знань та достатніх 
практичних навичок щодо порядку розгляду та вирішення спорів органами цивільного 
судочинства, процедури захисту законних прав і інтересів громадян, юридичних осіб, для 
найбільш ефективної реалізації конституційного права на судовий захист. 

 
Завдання дисципліни: формувати у здобувачів вищої освіти здатність 

застосовувати знання у практичних ситуаціях, здатність вчитися і оволодівати сучасними 
знаннями, здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин національного 
права, а також змісту правових інститутів, щонайменше  з таких галузей права як: 
конституційне право, адміністративне право і адміністративне процесуальне право, 
цивільне і цивільне процесуальне право, кримінальне і кримінальне процесуальне право, 
знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм матеріального і 
процесуального права, здатність аналізувати правові проблеми, формувати та 
обґрунтовувати правові позиції., здатність до самостійної підготовки проектів актів 
правозастосування. здатність до логічного, критичного  і системного аналізу документів, 
розуміння їх правового характеру і значення. 

 
Очікувані результати навчання. 

Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: давати короткий висновок щодо 
окремих фактичних обставин (даних) з достатньою обґрунтованістю, застосовувати набуті знання у 
різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані 
правові висновки, готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового 
висновку зробленого у різних правових ситуаціях, надавати консультації щодо можливих способів 
захисту прав і інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях. 

 
Тематичний план дисципліни і календар його виконання. 

Таблиця 2 – Тематичний план дисципліни 
Самостійна робота студентів № 

тижня 
Тема лекції* Тема практичного 

заняття* Зміст Го 
д. 

Література 

1 2 3 4 5 6 
1 Загальні Загальні Опрацювання 5 [1, с. 9–11; 2, 

с. 
 положення положення лекційного матеріалу та  19–34; 3, с. 

15– 
 цивільного 

процесуального 
права 

цивільного 
процесуального 
права 

завдання  для 
самостійної роботи 
«Загальні положення 
цивільного 

 18; 4, с. 10–
15; 
5, с. 6–19; 6, с. 
7–36] 

   процесуального права»,   

   підготовка до   

   семінарського заняття   

   за темою №1   

2 Цивільні Цивільні Опрацювання 5 [5, с. 28–43; 7, 
 процесуальні процесуальні лекційного матеріалу та  с. 15–21; 8, с. 
 правовідносини правовідносини завдання  для 

самостійної роботи 
 17–29; 9, с. 

25–43] 
   «Цивільні процесуальні   

   правовідносини»,   

   підготовка до   



   семінарського заняття   

   за темою №2.   

3 Цивільна 
юрисдикція та 
підсудність 
цивільних справ 

Цивільна 
юрисдикція та 
підсудність 
цивільних справ 

Опрацювання 
лекційного матеріал та 
завдання  для 
самостійної роботи 
«Цивільна юрисдикція 
та підсудність 
цивільних  справ», 
підготовка до 
семінарського заняття 
за          темою          №3, 
підготовка до 
контрольної роботи 

5 [1,  с. 9–11;  2, 
с. 
69–105; 4, с. 
18– 
19; 5, с. 44–76; 
6, 
с. 75–93] 

4 Суд та його 
повноваження у 
цивільному 
процесі 

Суд та його 
повноваження у 
цивільному процесі 

Самостійне 
опрацювання теми «Суд 
та його повноваження у 
цивільному процесі», 
підготовка   до 
контрольної роботи за 
цією  темою. 
Опрацювання 
лекційного матеріалу та 
завдання  для 
самостійної роботи 
«Суд та його 
повноваження  у 
цивільному процесі.» 
підготовка до 
семінарського заняття 
за темою №4 

5 [5,  с.  77–
113; 
6,  с. 113–
168; 
7,  с.  18–20; 
8, 
с. 76–134; 9, 
с. 
164–270] 

5 Учасники 
судового процесу 

Учасники судового 
процесу 

Опрацювання 
лекційного матеріалу та 
завдання  для 
самостійної роботи 
«Відшкодування шкоди 
у  кримінальному 
провадженні», 
підготовка   до 
семінарського заняття 
за темою  №5, 
підготовка до тестового 
контролю за темами № 
1-5 

5 [1, с. 75–115; 
5, 
с.   114–190; 
6, 
с.   185–272; 
8, 
с.  184–214;  9, 
с. 275–316] 

6 Позовне 
провадження 
цивільного 
судочинства 

Позовне 
провадження 
цивільного 
судочинства 

Опрацювання 
лекційного матеріалу та 
завдання  для 
самостійної роботи 
«Позовне провадження 
цивільного 
судочинства», 
підготовка  до 
семінарського заняття 
за темою №6 

5 [5, с. 209–219; 
6, с. 363–397; 
8, с. 136–151; 
9, с. 321–350] 



7 Відкриття 
провадження у 
справі 

Відкриття 
провадження у 
справі 

Опрацювання 
лекційного матеріалу та 
завдання  для 
самостійної роботи 
«Відкриття 
провадження у справі», 
підготовка  до 
семінарського заняття 
за темою №7 

5 [5,  с. 201–219; 
6,   с. 363–397; 
7, с. 15–24; 8, с. 
136–151;    9, с. 
327–348] 

8 Підготовче 
провадження у 
справі. 

Підготовче 
провадження у 
справі. 

Опрацювання 
лекційного матеріалу та 
завдання  для 
самостійної роботи 
«Підготовче 
провадження у справі», 
підготовка  до 
семінарського заняття 
за темою №8. 

5 [4, с. 83–116; 6, 
с.   273–336; 8, 
с.   153–182; 9, 
с. 388–433 

9 Розгляд справи 
по суті 

Розгляд справи по 
суті 

Опрацювання 
лекційного матеріалу за 
темою № 10 «Розгляд 
справи по суті», 
підготовка   до 
семінарського заняття 
за темою № 9. 

7 [2,  с. 385–405; 
3,   с. 117–126; 
4,   с. 123–131; 
5,   с. 220–250; 
8, с. 216–246] 

10 Наказне 
провадження 

Наказне 
провадження 

Опрацювання 
лекційного матеріалу та 
завдання  для 
самостійної роботи 
«Наказне 
провадження», 
підготовка до 
семінарського заняття 
за темою № 10. 

5 [2, с. 406–461; 
3, с. 63–70; 4, с. 
132–144;   5, с. 
271–334;    8, с. 
248–265] 

11 Окреме 
провадження 

Окреме 
провадження 

Опрацювання 
лекційного матеріалу та 
завдання  для 
самостійної роботи 
«Окреме провадження», 
підготовка до 
семінарського заняття 
за темою № 11. 
підготовка до 
контрольної роботи 

5 [2,  с. 492–506; 
3,   с. 140–143; 
4,   c. 163–167; 
5,   с. 411–438; 
8, с. 267–279] 

12 Апеляційне 
провадження 
цивільного 
судочинства. 

Апеляційне 
провадження 
цивільного 
судочинства. 

Опрацювання 
лекційного матеріалу та 
завдання  для 
самостійної роботи 
«Апеляційне 
провадження 
цивільного 
судочинства.» , 
підготовка до 

5 [2, с. 507–542; 3,
с. 142–150; 5, с.
411–440;    8,  с.
326–347] 



   семінарського заняття 
за темою № 12. 

  

13 Касаційне Касаційне Опрацювання 5 [2, с. 
 провадження провадження лекційного матеріалу та  728–746; 4, с. 
 цивільного цивільного завдання для  180–183; 7, с. 
 судочинства. судочинства. самостійної роботи,  74–77; 8, с. 
   «Касаційне  450–484] 
   провадження   

   цивільного   

   судочинства»   

   підготовка до   

   семінарського заняття   

   за темою № 13.   

14 Позаінстанційні Позаінстанційні Опрацювання 5 [2, с. 
 провадження з провадження з лекційного матеріал та  558–573; 3, с. 
 перегляду перегляду судових завдання для  153–157; 5, с. 
 судових рішень і рішень і визнання самостійної роботи,  467–479; 8, с. 
 визнання та 

виконання рішень 
та виконання 
рішень інших 

«Позаінстанційні 
провадження з 

 359–379; 9, с. 
368–380] 

 інших держав, держав, перегляду судових   

 третейських судів третейських судів рішень і визнання та   

 та міжнародних та міжнародних виконання рішень   

 комерційних комерційних інших держав,   

 арбітражів в арбітражів в третейських судів та   

 Україні Україні міжнародних   

   комерційних арбітражів   

   в Україні», підготовка   

   до семінарського   

   заняття за темою № 14.   

15 Поняття та Поняття та Опрацювання 5 [2, с. 587–678; 
 значення стадії значення стадії лекційного матеріалу та  3, с. 152–165; 
 судового судового завдання для  4, с. 184–209; 
 виконання виконання рішень. самостійної роботи  7, с. 196–213; 
 рішень.  «Поняття та значення  8, с. 403–440] 
   стадії судового   

   виконання рішень»,   

   підготовка до   

   семінарського заняття   

   за темою № 15.   

16 Відновлення Відновлення Опрацювання 5 [2, с. 586–703; 
 втраченого втраченого лекційного матеріалу та  3, с. 167–177; 
 судового судового завдання для  5, с. 518–569; 
 провадження провадження самостійної роботи  7, с. 217–227; 
   «Відновлення 

втраченого судового 
 8, с. 442–500] 

   провадження»,   

   підготовка до   

   семінарського заняття   

   за темою № 16.   

   підготовка до тестового   

   контролю за темами №   

   6-16   

   Всього за 7-ий семестр 82  

 Примітка: *Лекції і практичні заняття проводяться щотижня по дві години 



Політика дисципліни. 
Організація освітнього процесу в Університеті відповідає вимогам положень про 

організаційне і навчально-методичне забезпечення освітнього процесу, освітній програмі та 
навчальному плану. Студент зобов’язаний відвідувати лекції і практичні заняття згідно з розкладом, 
не запізнюватися на заняття, курсову роботу та інші домашні завдання виконувати відповідно до 
графіка. Пропущене практичне заняття студент зобов’язаний опрацювати самостійно у повному 
обсязі і відзвітувати перед викладачем не пізніше, ніж за тиждень до чергової атестації. До 
практичних занять студент має підготуватися за відповідною темою і проявляти активність. 
При виконанні курсової роботи з дисципліни студент має дотримуватися політики 
доброчесності. У разі наявності плагіату він отримує незадовільну оцінку і має виконати 
курсову роботу за новою темою. 

 
Критерії оцінювання результатів навчання. 

Кожний вид роботи з дисципліни оцінюється за чотирибальною шкалою. Семестрова 
підсумкова оцінка визначається як середньозважена з усіх видів навчальної роботи, виконаних 
і зданих позитивно з урахуванням коефіцієнта вагомості і встановлюється в 
автоматизованому режимі після внесення викладачем усіх оцінок до електронного журналу. 
При оцінюванні знань студентів використовуються різні засоби контролю, зокрема: усне 
опитування; засвоєння теоретичного матеріалу з тем перевіряється тестовим контролем; якість 
виконання, набуття теоретичних знань і практичних навичок перевіряється шляхом 
розв’язання задач та захисту курсової роботи. Оцінка, яка виставляється за практичне заняття, 
складається з таких елементів: знання теоретичного матеріалу з теми; вміння студента 
обґрунтувати прийняті рішення та розв’язувати задачі; своєчасне виконання домашніх завдань 
з теми. 

Захист курсової роботи здійснюється публічно перед комісією, призначеною 
завідувачем кафедри відповідно до графіка. 

Структурування дисципліни за видами робіт і оцінювання результатів навчання 
студентів денної форми навчання у семестрі за ваговими коефіцієнтами 

 
Аудиторна робота Самостійна, 

індивідуальна 
робота 

Семестровий 
контроль, 
іспит 

7-й семестр  

Семінарські заняття Контрольна 
робота 

Тестовий 
контроль: 

Реферат 

УО (мінімальна кількість 
оцінок усього опитування 
– 6) 

КР Т К РФ 

ВК: 0,3 0,1 0,1 0,1 

 
Підсумковий 
контрольний 
захід (0,4) 

 
Оцінювання тестових завдань 

Тестове завдання для кожного студента складається з десяти тестів, кожен з яких оцінюється 
чотирма балами. Максимальна сума балів, яку може набрати студент, складає 20. 

Оцінювання здійснюється за чотирибальною шкалою. 
Відповідність набраних балів за тестове завдання оцінці, що виставляється студенту, 

представлена у нижченаведеній таблиці. 
 

Сума балів за тестове завдання 1 - 10 11-20 21-30 31-40 
Оцінка 2 3 4 5 

Якщо відповідь на тестове завдання має 2-3 правильних значення, а студент зумів 
вказати частину з них, то сума балів у цьому випадку буде пропорціональна кількості 



правильних відповідей. Наприклад, у тесті є три правильних відповіді, а студент вказав лише 
дві з них, тоді він отримує за тестове завдання два бали з трьох. 

На тестування відводиться 15 хвилин. Правильні відповіді студент записує у талоні 
відповідей. При цьому усі графи для відповідей повинні бути заповнені цифрами, що 
відповідають правильним, на погляд студента, відповідям. Через 15 хвилин студенти здають 
викладачу завдання з талонами відповідей. Викладач на наступному занятті оголошує 
результати тестування. 

Якщо студент отримав негативну оцінку, то він повинен перездати її у встановленому 
порядку, але обов’язково до терміну наступного контролю. У випадку, коли студент не 
виконав індивідуальний план з дисципліни у заплановані терміни без поважних причин, то під 
час відпрацювання заборгованості при позитивній відповіді йому виставляється мінімальна 
оцінка „задовільно”. 

 
Співвідношення вітчизняної шкали оцінювання і шкали оцінювання ЄКТС 

Оцінк 
а   

ECTS 

Інституцій 
на шкала 

балів 

Інституцій 
на оцінка 

Критерії оцінювання 

A 4,75-5,00 5 Відмінно – глибоке і повне опанування навчального 
матеріалу і виявлення відповідних умінь та навиків. 

B 4,25-4,74 4 Добре – повне знання навчального матеріалу з 
кількома незначними помилками. 

С 3,75-4,24 4 Добре – в загальному правильна відповідь з двома- 
трьома суттєвими помилками. 

D 3,25-3,74 3 Задовільно – неповне опанування програмного 
матеріалу, але достатнє для практичної діяльності за 
професією. 

E 3.00-3,24 3 

З
ар

ах
ов

ан
о 

Задовільно – неповне опанування програмного 
матеріалу, що задовольняє мінімальні критерії 
оцінювання 

FX 2,00-2,99 2 Незадовільно – безсистемність одержаних знань і 
неможливість продовжити навчання без додаткових 
знань з дисципліни 

F 0,00-1,99 2 

Н
ез

ар
ах

ов
ан

о
 

Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота і 
повторне вивчення дисципліни. 

 
Контрольні питання з дисципліни. 

1. Поняття цивільного процесуального права і цивільного процесу. 
2. Форми захисту прав і законних інтересів. 
3. Місце цивільного процесуального права у системі права України. 
4. Джерела цивільного процесуального права. 
5. Цивільні процесуальні принципи: поняття, види, зміст. 
6. Принцип гласності та відкритості в цивільному процесі. 
7. Принцип диспозитивності в цивільному процесі. 
8. Принцип змагальності в цивільному процесі. 
9. Поняття, ознаки та передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин. 
10. Елементи цивільних процесуальних правовідносин (суб’єкти, об’єкт,зміст). 
11. Поняття та види цивільної юрисдикції. 
12. Підсудність: поняття та види. 
13. Особи, які беруть участь у справі. їх процесуальні права та обов'язки. 
14. Поняття сторін у цивільному процесі. Права та обов'язки сторін. 
15. Співучасть у цивільному процесі. Процесуальні права та обов'язки співучасників. 
Необхідна (обов’язкова) та факультативна співучасть. 
16. Неналежний відповідач та порядок його заміни. 



17. Процесуальне правонаступництво. Порядок вступу до процесу правонаступника та його 
правове становище. 
18. Треті особи в цивільному процесі (поняття та підстави їх участі). 
19. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору. 
20. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору. 
21. Відмінність третіх осіб від сторін та співучасників. 
22. Участь у цивільному процесі, органів та осіб, яким законом надано право захищати права 
та свободи інших осіб. 
23. Поняття судового представництва. Повноваження представника в суді. 
24. Добровільне представництво в суді. 
25. Законне представництво в суді. 
26. Особи, які не можуть бути представниками. 
27. Поняття та види зловживання процесуальними правами. 
28. Особи, які сприяють здійсненню правосуддя, їх процесуальні права та обов'язки.(Інші 
учасники цивільного процесу). 
29. Поняття та види строків у цивільному процесі, їх обчислення. Продовження та 
поновлення процесуальних строків. 
30. Поняття та види судових витрат. 
31. Заходи процесуального примусу. 
32. Цивільна юрисдикція та її види. 
33. Поняття та види підсудності. 
34. Поняття доказування в цивільному процесі. 
35. Поняття судових доказів. Поняття засобів доказування в цивільному процесі. 
36. Належність доказів і допустимість засобівдоказування. 
37. Факти, що не потребують доказування. 
38. Пояснення сторін, третіх осіб та їх представників. Допит сторін, третіх осіб, їх 
представників як свідків та їх правовий імунітет. 
39. Показання свідків, порядок їх дослідження. Імунітет свідка. 
40. Письмові докази. 
41. Речові докази. Порядок їх дослідження 
42. Забезпечення доказів. 
43. Оцінка судовихдоказів. 
44. Поняття, види та елементипозову. 
45. Право на пред’явленняпозову. 
46. Зміни у позовному спорі (зміна підстав та предмета позову). 
47. Мирова угода. 
48. Відмова від позову, визнання позову. Процесуальний порядок прийняття відмови від 
позову і визнання позову. 
49. Способи захисту відповідача відзаявленого позову. 
50. Позовна заява, її реквізити. Об'єднання й роз'єднання кількох позовних вимог. 
51. Провадження у справі до судового розгляду. Попереднє судове засідання. 
52. Призначення справи до судового розгляду. Судові виклики й повідомлення. 
53. Поняття і значення судового розгляду. 
54. Поняття й види судових рішень. 
55. Зміст судового рішення як процесуального документа та вимоги до нього. 
56. Засоби усунення недоліків рішення судом, який його ухвалив. 
57. Додаткове рішення. 
58. Роз'яснення рішення. 
59. Виправлення описок та явних арифметичних помилок у судовому рішенні. 
60. Набранням рішення суду законної сили. 
61. Види ухвал суду першої інстанції. 
62. Загальна характеристика заочного розгляду справи. 
63. Порядок заочного розгляду справи. 
64. Оскарження заочного рішення. 



65. Загальна характеристика окремого провадження в цивільному судочинстві. 
66. Розгляд судом справ про обмеження цивільної дієздатності, визнання фізичної особи 
недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи. 
67. Розгляд судом справ про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності. 
68. Розгляд судом справ про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її 
померлою. 
69. Розгляд судом справ про усиновлення. 
70. Розгляд судом справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення. 
71. Розгляд судом справ про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника та 
векселі. 
72. Розгляд судом справ про передачу безхазяйної нерухомої речі в комунальну власність. 
73. Розгляд судом справ про визнання спадщини відумерлою. 
74. Розгляд заяви про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку. 
75. Ро з гл я д с уд ом с п р а в п р о о б о в ' я з ко ву г о с п і т а л із а ц ію д о 
протитуберкульозного закладу. 
76. Розгляд судом справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську 
таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб. 
77. Загальна характеристика апеляційного провадження. 
78. Право апеляційного оскарження та порядок його здійснення. Форма і зміст апеляційної 
скарги. 
79. Розгляд цивільної справи судом апеляційноїінстанції. 
80. Повноваження суду апеляційної інстанції. 
81. Загальна характеристика касаційного провадження. 
82. Право касаційного оскарження, касаційного подання судових рішень та порядок його 
здійснення. Форма і зміст касаційної скарги, подання. 
83. Порядок розгляду справи судом касаційної інстанції. 
84. Повноваження суду касаційної інстанції. 
85. Характеристика перегляду судових рішень Верховним Судом України. 
86. Характеристика перегляду у зв'язку з нововиявленими обставинами судових рішень, 
ухвал і постанов суду, що набрали законної сили. 
87. Загальна характеристика виконавчого провадження, як частини судового розгляду. 
88. Учасники виконавчого провадження, їх права та обов'язки. 
89. Органи примусового виконання судових постанов. 
90. Цивільні процесуальні права іноземних осіб. 
91. Виконання судових доручень іноземних судів і звернення судів України з дорученнями 
до іноземних судів. 
92. Визнання та виконаннярішень іноземнихсудівв Україні. 
93. Провадження у справах за участю іноземних осіб. 
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