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Програма навчальної дисципліни
«Порівняльне цивільне процесуальне право»

Анотація

Становлення України як сучасної правової держави нерозривне 
пов’язане з тривалим процесом формуванням та розвитком судової 
влади, як основоположного елементу належного забезпечення та за-
хисту основоположних прав людини та громадянина. Хоча необхід-
но відзначити, що практичні результати судової реформи у нашій 
країні свідчать про їх ситуативний характер та дещо не системний 
підхід. Видається, що в даному випадку необхідно увагу присвятити 
набуттю глибоких фундаментальних знань стосовно специфіки та 
особливостей процедури та порядку розгляду справ судовими орга-
нами в країнах континентальної та англосаксонської системи права. 
З метою запровадження у нашій країні новел та використання по-
зитивного досвіду зарубіжних країн у реформуванні тих чи інших 
інститутів цивільного процесуального права. За таких умов виникає 
необхідність на передній план виходить доцільність запровадження 
та вивчення курсу «Порівняльне цивільне процесуальне право» сту-
дентами вищих навчальних закладів.

Згідно з навчальним планом курс “Порівняльне цивільне проце-
суальне право” вивчають студенти денної форми навчання факуль-
тету міжнародних відносин Львівського національного університету 
ім. І. Франка протягом XII семестру. Цей курс складається з лекцій, 
семінарських занять та самостійної роботи, на яких студент в повній 
мірі черпає інформацію та оволодіває знаннями, які дають змогу йому 
зрозуміти сутність навчальної навчальної дисципліни. Семінари, 
практичні заняття проводяться після прочитання лекції з відповідної 
теми, до уваги береться те, що студент уже отримав певну інформа-
цію та теоретичну підготовку. Під час семінарських, практичних за-
нять студенти закріплюють, поглиблюють та удосконалюють теоре-
тичні знання, котрі вони отримали на лекціях та під час самостійної 
підготовк и.

Метою вивчення курсу «Порівняльне цивільне процесуальне пра-
во» дослідження, вивчення функціонування інститутів цивільного 
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процесуального права, а також виявлення особливостей розгляду 
цивільно-процесуальних справ в судах різних інстанцій в країнах ан-
глосаксонської та континентальної правової сімї. При цьому, ключо-
ву роль, присвячується специфіці розгляду цивільних процесуальних 
справ судовими орааними нашої держави.

Завданням навчальної дисципліни є:

 — формування у студентів розуміння понятійно-категоріального 
апарату;

 — виокремити та проаналізувати проблеми, котрі мають місце під 
час розгляду цивільних справ судами, як в нашій державі так і в зару-
біжних країнах а також запропонувати шляхи їх вирішення

 — отримання необхідних навичок щодо застосування отриманих 
знань для вирішення практичних завдань.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:

 — історичні, національні та правові передумови завдяки яким 
встановлювалась та розвивалась процедура розгляду судами цивіль-
них справ в країнах континентальної та англосаксонської системи 
права;

 — основні принципи на яких базується процедура розгляду ци-
вільних справ судовими органами України та зарубіжних країн.

 — особливості та специфіку здійснення правосуддя в нашій дер-
жав та зарубіжних країнах;

 — наявність проблем та їх вирішення в контексті розгляду судови-
ми органами цивільних справ в країнах континентальної та англосак-
сонської системи права.

Після набуття теоретичних знань з даного предмета студент пови-
нен вміти:

 — застосовувати отримані знання для вирішення практичних за-
вдань, пов’язаних з процесом реформуванням вітчизняної судової 
системи;



 — оцінювати стан відповідності та належного функціонування ві-
тчизняної судової системи в порівнянні з судовими системами зару-
біжних країнах;

 — орієнтуватися в літературі за фахом.

З метою більш ефективного вивчення курсу аналізуються в осно-
вному інститути цивільного процесуального права таких країн, як 
Англія, Німеччина, США, Франція, Швейцарія та звичайно, Україна. 

Курс «Порівняльне цивільне процесуальне право» складається з 
лекцій, семінарських занять та самостійної роботи. Тривалість як лек-
ції, так і семінару становить 2 академічні години. Семінарські заняття 
за організаційною формою базуються на вивченні теорії судової вла-
ди та аналізі відповідних рішень національних судів англосаксонської 
та континентальної системи права. Самостійна робота передбачає 
самостійне опрацювання студентами відповідного матеріалу, вклю-
чаючи ознайомлення із літературою на відповідну тему, проведення 
наукових досліджень та підготовку до дискусій на семінарах.
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ПРОГРАМА КУРСУ

Тема № 1. 
Предмет, система та завдання курсу

«Порівняльне цивільне процесуальне право»

Цивільне процесуальне право, як об’єкт дослідження порівняль-
ного правознавства. Порівняльне цивільне процесуальне право, як 
наука та навчальна дисципліна. Необхідність вивчення порівняль-
ного цивільного процесуального права на сучасному етапі в процесі 
професійної підготовки юриста-міжнародника. Теоретико-правові 
аспекти методології дослідження порівняльного цивільного проце-
суального права. 

Співвідношення курсу «Порівняльне цивільне процесуальне пра-
во» з іншими навчальними дисциплінами (порівняльне криміналь-
не процесуальне право, порівняльне адміністративне процесуальне 
право, порівняльне господарське процесуальне право та ін). Роль 
загальнотеоретичних, історичних та галузевих юридичних наук у ви-
вченні порівняльного цивільного процесуального права. Порівняль-
не цивільно-процесуальне право та його місце в системі юридичних 
дисциплін

Система курсу навчальної дисципліни «Порівняльне цивільне про-
цесуальне право». Теоретичні та прикладні аспекти даної дисципліни. 
Огляд базових міжнародних правових актів, рішень національних су-
дів а також спеціальної літератури. 

Тема № 2
Поняття та джерела цивільно-процесуального права країн 

англосаксонської та континентальної системи права

Поняття та значення цивільного процесуального права в країнах 
анголасаксонської та континентальної правових сімей. Цивільно-
процесуальне право, цивільний процес та судовий процес: співвід-
ношення понять. Риси цивільного процесу в країнах англосаксон-



7

ської і континентальної системи права. Поняття, особливості та 
класифікація джерел цивільного процесуального права в країнах 
англосаксонської системи права. Прецедент як джерело цивільного 
процесуального права США. Федеральні правила як особливе дже-
рело цивільного процесуального права США: Федеральні правила 
цивільного судочинства 1937 р.; Федеральні правила доказування 
1975 р.; Федеральні правила апеляційного провадження 1967 р.; Пра-
вила провадження у Верховному суді США 1989 р.. Нормативно-
правові акти, звичаї та доктрини як джерела цивільного процесуаль-
ного права. Судовий прецедент як джерело права в Англії. Правила 
цивільного провадження 1998 р. як одне з основних джерел права в 
Англії. Нормативно-правові акти,звичаї та канонічне право як дже-
рела цивільного процесуального права Англії.

Система джерел цивільного процесуального права в країнах кон-
тинентальної системи права. Цивільний процесуальний кодекс ФРН 
1877 р. як основне джерело цивільного процесуального права: струк-
тура та основні положення. Нормативно-правові акти як джерела ци-
вільного процесуального права Німеччини: Конституція ФРН 1949 
р., Закон про судоустрій 1877 р., Закон про помічника судді 1969 р. 
та інші. Нормативно-правові акти земель Німеччини та міжнародні 
договори як джерела цивільного процесуального права. Цивільний 
процесуальний кодекс Франції 1975 р. як основне джерело цивільно-
го процесуального права. Нормативно-правові акти як джерела ци-
вільного процесуального права Франції: Конституція Франції 1958 
р., Закон від 9 серпня 2002 р. та інші. Доктрина як непряме джерело 
цивільного процесуального права Франції. 

Тема № 3
Принципи цивільного процесуального права країн

англосаксонської та континентальної системи права

Поняття, ознаки та значення принципів цивільного процесуаль-
ного права в країнах англосаксонської та континентальної системи 
права. Система принципів цивільного процесу в країнах англосак-
сонської системи права та їх класифікація. Місце принципів в систе-
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мі джерел цивільного-процесуального права країн англосаксонської 
та континентальної системи права.

Основоположні принципи цивільного процесу в США: принцип 
незалежності суддів, здійснення правосуддя лише судами, принцип 
диспозитивності, принцип змагальності, принцип рівності перед 
судом, принцип безпосередності, принцип концентрації судового 
матеріалу, принцип оцінки доказів внутрішнім переконанням. Осно-
воположні принципи цивільного процесу в Англії: принцип призна-
чуваності суддів, принцип незмінності суддів, принцип незалежності 
суддів, принцип участі присяжних (жюрі) в здійсненні правосуддя, 
принцип одноособлвості та колегіальності розгляду справ, принципи 
гласності, змагальності, рівності та диспозитивності.

Система принципів цивільного процесу в країнах континенталь-
ної системи права та їх класифікація. Основоположні принципи ци-
вільного процесу в Німеччині: принцип права особи бути вислуха-
ною та його правова природа, принципи гласності, диспозитивності 
та змагальності, принципи усності та безпосередності. Основополож-
ні принципи цивільного процесу у Франції: принцип одноособово-
го та колегіального розгляду справ, принцип заміщення суддівських 
посад, принцип незалежності, гласності та диспозитивності,принцип 
процесуального формалізму та свободи доказів. Спільні та відмінні 
принципи цивільного процесу в країнах англосаксонської та конти-
нентальної системи права.

Тема № 4
Сторони цивільних процесуальних правовідносин

в країнах англосаксонської та континентальної
системи права 

Суб’єкти цивільно-процесуальних правовідносин та їх класифі-
кація. Поняття та види цивільно-процесуальної правоздатності в 
англосаксонській та континентальній системі права. Випадки втрати 
цивільно-процесуальної правоздатності в англосаксонській та кон-
тинентальній системі права. Поняття, значення та види цивільно-
процесуальної дієздатності в цивільному процесі країн англосаксон-
ської та континентальної системи права. Цивільно-процесуальний 
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статус сторін в країнах континентальної та англосаксонської право-
вої системи: порівняльна характеристика. Поняття, ознаки та осо-
бливості сторін в цивільному процесі країн англосаксонської та кон-
тинентальної системи права. Процесуальні права та обов’язки сторін 
в суді країн англосаксонської та континентальної системи права. 

Особливості правового статусу сторін в цивільному процесі англо-
саксонської системи права. Позивач та відповідач як основні сторони 
в цивільному процесі США. Правові засади заміни сторони в цивіль-
ному процесі США: внаслідок смерті сторони, некомпетентності сто-
рони у питаннях цивільного процесу, уступка вимоги. Правові засади 
вступу в процес позивача та відповідача як основоположних сторін в 
Англії. Заміна та виключення сторін зі складу учасників цивільного 
процесу Англії. Розпорядники спадковим майном як сторони в ци-
вільному процесі Англії. Спеціальна (особлива) рада як сторона в ци-
вільному процесі Англії. 

Особливості правового статусу сторін в цивільному процесі кон-
тинентальної системи права. Правові засади вступу в цивільний про-
цес позивача та відповідача як основних сторін в Німеччини. Адвокат 
та прокурор як сторони в цивільному процесі Німеччини. Рехтспфле-
гер (помічник судді) та його участь в цивільному процесі Німеччини. 
Суб’єкти котрі сприяють правосуддю в Німеччині: судовий канцеля-
рист та судовий виконавець. Правові засади вступу в цивільний про-
цес позивача та відповідача як основних сторін у Франції. Адвокат та 
прокурор як сторони в цивільному процесі Франції. Заміна сторін в 
цивільному процесі Франції.

Тема № 5
Треті особи та їх роль в цивільному процесі країн

англосаксонської та континентальної системи права

Поняття, ознаки та значення третіх осіб та їх процесуальний ста-
тус в цивільному процесі країн. Види та класифікація третіх осіб. По-
рядок та особливості вступу в процес третіх осіб в континентальній 
системі права. Залучення третіх осіб в цивільний процес в країнах 
англосаксонської та континентальної системи права. Правове регу-
лювання вступу в цивільний процес третіх осіб в Англії. Правове 
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становище та порядок залучення в процес третіх осіб в Англії. Інсти-
тут „інтерплідер” (interpleader) в цивільному процесі Англії та його 
функціонування. Правові засади вступу третіх осіб в цивільний про-
цес відповідно до Федеральних правил США та їх класифікація. За-
лучення в процес третіх осіб шляхом пред’явлення до них позову в 
США. 

Правове регулювання вступу в цивільний процес третіх осіб Ні-
меччині. Треті особи які заявляють самостійні вимоги на предмет 
спору в Німеччині та їх правова характеристика. Треті особи які не 
замовляють самостійних вимог на предмет спору та їх правова харак-
теристика. Залучення третіх осіб в цивільний процес у Франції та їх 
класифікація. Правові засади вступу третіх осіб в цивільний процес 
відповідно до ЦПК Франції.

Тема № 6
Інститут процесуальної співучасті в цивільному процесі 

країн англосаксонської та континентальної системи права 

Поняття, особливості та суть процесуальної співучасті в країнах 
англосаксонської та континентальної системи права. Види цивільно-
процесуальної співучасті в країнах англосаксонської та континен-
тальної системи права та її класифікація. Правове регулювання 
процесуальної співучасті ФПЦП США. Факультативна (permissive) 
процесуальна співучасть та її регламентація у США. Необхідна 
(necessary) процесуальна співучасть та її регламентація у США. Ін-
ститут групових позовів (class action) та його функціонування у 
США. Правові регулювання процесуальної співучасті правилами ци-
вільного судочинства Англії. Порядок вступу у справу співучасників 
в Англії.

Правове регулювання процесуальної співучасті правовими актами 
в Німеччині та її види. Особливості факультативної співучасті у Ні-
меччині: самостійний статус співучасників, загальний характер про-
вадження. Обов’язкова співучасть та її процесуально-правові засади. 
Особливості здійснення провадження при обов’язковій співучасті. 
Правові засади функціонування інституту процесуальної співучасті 
у Франції та специфіка здійснення провадження.
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Тема № 7
Інститут доказування в цивільному процесі країн

англосаксонської та континентальної системи права

Роль, значення та місце інституту доказування в цивільному про-
цесі країн англосаксонської та континентальної системи права. По-
няття доказового права країн англосаксонської системи права та 
правові засади функціонування даного інституту. Стадії процесу 
доказування в цивільному процесі США та їх види. Стадія обміну 
змагальними паперами між сторонами (the Pleading Stage of the Case) 
в США. Стадії розкриття доказів та їх дослідження в суді першої 
інстанції в США. Предмет доказування та розподіл між сторонами 
обов’язків доказування у США. Поняття судових доказів та їх належ-
ність і допустимість в цивільному процесі США. Види доказів в ци-
вільному процесі США: покази свідків, пояснення сторін, висновки 
експертів, письмові докази та інші. Правові засади функціонування 
інституту доказування в Англії. Правове регулювання зібрання та 
представлення доказів в цивільному процесі Англії. Належність та 
допустимість доказів в цивільному процесі Англії. Стадія розкрит-
тя доказів в цивільному процесі Англії: зміст, функції та призначен-
ня. Судові розпорядження щодо розкриття доказів до пред’явлення 
позову. Розкриття доказів особами котрі не являються сторонами в 
цивільному процесі Англії. Правове регулювання розкриття доказів 
під час судового розгляду. Види доказів в цивільному процесі Ан-
глії: письмові та усні докази, показання з чужик слів, речові докази, 
аффідеві т.

Поняття доказового права країн континентальної системи права 
та правові засади функціонування даного інституту. Структура судо-
вого доказування в цивільному процесі Німеччині: представлення до-
казів за допомогою певних засобів доказування; зібрання, досліджен-
ня та оцінка доказів. Предмет доказування та розподіл обов’язків по 
доказуванню. Належність та допустимість доказів в цивільному про-
цесі Німеччині. Види доказів в цивільному процесі Німеччини: огляд 
доказів, покази свідків, допит сторін та інші. Правові засади функці-
онування інституту доказування у Франції. Предмет доказування та 
розподіл обов’язків по доказуванню у Франції. Класифікація доказів 
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в цивільному процесі у Франції: письмові докази, показання свідків, 
експертиза та висновок експерта, присяга та інші.

Тема № 8
Порушення та підготовка цивільних справ до судового

розгляду в країнах англосаксонської та континентальної 
системи права

Поняття та елементи позову, право на позов в цивільному про-
цесі країн континентальної та англосаксонської системи права. Види 
позовів та особливості їх з’єднання та роз’єднання в цивільному 
процесі країн англосаксонської та континентальної системи пра-
ва. Порядок пред’явлення позову в суд в цивільному процесі США. 
Зміст позовної заяви та її основні реквізити. Заперечення проти по-
зову та оспорювання юрисдикції суду в в цивільному процесі США. 
Обов’язкові та допустимі зустрічні позови та їх правове регулюван-
ня в цивільному процесі США. Обмін змагальними паперами та про-
цесуальні дії котрі відбуваються на даній стадії. Досудове представ-
лення та дослідження доказів в цивільному процесі США. Досудова 
нарада суддів з адвокатами в цивільному процесі США та її основна 
мета. Укладення мирної угоди між сторонами в цивільному проце-
сі США. Порядок пред’явлення позову в суд в цивільному процесі 
Англії. Позовна заява в цивільному процесі Англії: зміст та порядок 
пред’явлення. Процесуальний порядок реагування відповідача на 
позовну заяву в цивільному процесі Англії. Судова привілегія та її 
основні елементи. Направлення у суд повідомлення про вручення 
позову та зустрічний позов. Заперечення проти позову в цивільному 
процесі Англії.

Порядок пред’явлення позову в суд в цивільному процесі Німеч-
чини. Поняття позову та їх види в доктрині цивільного права Німеч-
чини. Процесуальний порядок пред’явлення позову та основні рекві-
зити позовної заяви. Зустрічний позов та порядок його пред’явлення 
в цивільному процесі Німеччини. Підготовка справи до судового роз-
гляду в цивільному процесі Німеччини: первинне засідання для усно-
го провадження; попереднє письмове провадження. Процесуальні дії 
котрі приймаються на стадії підготовки справи до судового розгляду 
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в Німеччині. Процесуальний порядок порушення цивільного прова-
дження у Франції. Правова основа та основні елементи позову в ци-
вільному процесі Франції. Роль суддів в забезпеченні належного про-
вадження в цивільному процесі Франції.

Тема № 9
Стадія судового розгляду справ в цивільному процесі:

порівняльний аналіз

Значення стадії судового розгляду цивільних справ в країнах ан-
глосаксонської та континентальної системи права. Порядок та про-
цедура розгляду цивільних справ в судах першої інстанції країн 
англосаксонської системи права. Особливості розгляду цивільних 
справ в англосаксонській системі права. Відкриття судового засідан-
ня та формування лави присяжних в США. Вступні заяви сторін (ад-
вокатів) в цивільному процесі США. Представлення та дослідження 
доказів в суді першої інстанції під час розгляду цивільної справи. 
Допит свідків та експертів в судах першої інстанції під час розгляду 
цивільної справи. Перехресних допит та порядок його проведення 
під час розгляду судом цивільної справи. Заключні виступи сторін 
(судові дебати) в суді першої інстанції під час розгляду цивільних 
справ в США. Напутнє слово суду присяжним: зміст та необхідність. 
Процесуальний порядок винесення присяжними вердикту та його 
оголошення. Оголошення рішення судом та правові підстави пере-
гляду судового рішення винесеного судом присяжних. 

Правове регулювання провадження в суді першої інстанції під час 
розгляду цивільної справи в Англії. Судові засідателі та їх роль під 
час розгляду справ в суді першої інстанції в Англії. Імунітет свідків 
щодо питань фактів в цивільному процесі Англії. Правове регулюван-
ня звичайного провадження в цивільному процесі США (multi-track). 
Формалізоване провадження в цивільному процесі Англії, Спрощене 
та прискорене провадження в цивільному процесі Англії. Процесу-
альний порядок припинення провадження у цивільних справах суда-
ми Англії. 

Особливості розгляду цивільних справ в континентальній системі 
права. Стадія відкриття судового засідання під час розгляду цивіль-
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них справ в судах Німеччини. Стадія вступу в судочинство в Німеч-
чині. Стадія дослідження доказів та винесення судового рішення по 
справі. Правові основи відкладення цивільного судочинства в судах 
першої інстанції в Німеччині. Процесуальний порядок розгляду ци-
вільних справ в суді першої інстанції у Франції. Правове регулюван-
ня досліджень обставин справи в суді першої інстанції та винесення 
рішенн я.

Тема № 10
Апеляційне провадження в цивільному процесі країн
англосаксонської та континентальної системи права

Загальна характеристика способів оскарження судових рішень по 
цивільних справах в країнах англосаксонської та континентальної 
системи права. Суть та значення стадії апеляційного провадження 
в цивільному процесі країн континентальної та англосаксонської 
системи права. Отримання допуску (права на допуск) для подачі 
апеляційної скарги в цивільному процесі країн континентальної та 
англосаксонської системи права. Подання апеляційної скарги та її 
реквізити в цивільному процесі: порівняльна характеристика. Пере-
гляд справ в порядку апеляційного провадження у США. Підстави 
та порядок розгляду справ під час апеляційного провадження в ци-
вільному процесі США. Правові підстави відмови в апеляційному 
провадженні в судах США. Правові підстави для апеляційного про-
вадження у Англії. Процесуальні дії суду та порядок розгляду справи 
в Апеляційному суді Англії. Порядок представлення документів для 
апеляційного оскарження в суді. Правове регулювання повної та не-
повної апеляції у цивільних справах в Апеляційному суді. Заборона 
заперечень щодо змісту позову (Cause of Action Estoppel). Правило 
встановлене у справі Henderson v Henderson (1943).

Перегляд справ в порядку апеляційного провадження у Німеччині. 
Підстави та порядок подання апеляційної скарги в цивільному про-
цесі Німеччини. Заборона винесення нового рішення котре погіршує 
положення особи котра подала апеляційну скаргу. Процесуальний по-
рядок розгляду справи в порядку апеляційного провадження в Німеч-
чині. Правові підстави, об’єкт та право на апеляційне оскарження в 
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цивільному процесі Франції. Порядок подання зустрічної апеляційної 
скарги відповідачем. Розгляд цивільних справ в апеляційному поряд-
ку прискореному порядку у Франції. Процедура апеляції по справах 
без обов’язкового представництва у Франції. Апеляційне проваджен-
ня у справах особливого розгляду у Франції. Винесення та вступ в 
силу судового рішення за наслідком розгляду апеляційної скарги.

Тема № 11
Виключні та особливі способи оскарження

в цивільному процесі країн англосаксонської
та континентальної системи права

Види виключних способів оскарження в цивільному процесі: по-
рівняльна характеристика. Особливий перегляд судових актів в США 
Особливості оскарження „by certiorari” та „by certifi cation” в США. 
Перегляд справ у зв’язку новими обставинами в цивільному проце-
сі США. Правові підстави оскарження рішень в порядку повторної 
апеляції в Англії. Ревізія як спосіб перегляду судових рішень в по-
рядку касаційного провадження в Німеччині. Правові засади функ-
ціонування інституту ревізії в цивільному процесі Німеччини. Пра-
вові підстави та процедура подання ревізійної скарги в цивільному 
процесі Німеччини: ревізія стосовно допуску, ревізія без обмежень. 
Форма та судові рішення котрі приймаються за результатами розгля-
ду ревізійної скарги в цивільному процесі Німеччини. Скарга як спо-
сіб оскарження розпоряджень судів нижчих інстанцій в Німеччин і.

Виняткові способи оскарження судових рішень у Франції. Опо-
зиція зі сторони осіб, котрі не брали участь в цивільному процесі у 
Франції (la tierce opposition) та її види. Правові засади подання осно-
вної та зустрічної опозиції та її розгляд в цивільному процесі Франції. 
Ревізія — як винятковий спосіб оскарження судових рішень в цивіль-
ному процесі Франції. Порядок подання, предмет та реквізити каса-
ційної скарги в цивільному процесі Франції. Повна та часткова каса-
ція та специфіка їх розгляду в цивільному процесі Франції. Правові 
наслідки винесення рішення суду за результатом розгляду касаційної 
скарги в цивільному процесі Франції.
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Плани семінарських занять

Тема № 1
Поняття та джерела цивільного процессуального права
в англосаксонській та континентальній системі права

1. Цивільне процесуальне право, як об’єкт дослідження порівняль-
ного правознавства

2. Порівняльне цивільне процесуальне право, як наука та навчальна 
дисципліна

3. Поняття, риси та значення цивільного процесуального права в 
країнах анголасаксонської та континентальної правових сімей

4. Класифікація джерел цивільного процесуального права в країнах 
англосаксонської системи права та їх види:

• прецедент як джерело цивільного процесуального права; 
• федеральні правила та правила цивільного провадження як 

особливе джерело цивільного процесуального права; 
• нормативно-правові акти, звичаї та доктрини як джерела 

цивільного процесуального права.
5. Класифікація джерел цивільного процесуального права в країнах 

континентальної системи права та їх види:
• цивільно-процесуальні кодекси як основне джерело цивіль-

ного процесуального права.
• нормативно-правові акти як джерела цивільного процесу-

ального права.
• доктрина як непряме джерело цивільного процесуального 

права
6. Система цивільного процесуального права в країнах англосаксон-

ської та континентальної системи права 

Наукова література
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управління та права. — 2002. — с. 55 – 60 / Режим доступу: http://
www.univer.km.ua/visnyk/133.pdf 
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2. Бошно С. В. Доктринальные и другие нетрадиционные источни-
ки формы права // Журнал Российского права. — 2003. — № 1. — 
С. 82 – 89.

3. Васильев С. В. Принципи права у системі джерел цивільного про-
цесуального права України // Університетські наукові записки. — 
2013. — № 1(45). — с. 101 – 107 

4. Васильев  С. В. правова доктрина  — джерело процесуального 
права  // Актуальні питання інноваційного розвитку.  — 2012.  — 
№ 2. — С. 54 – 59. / режим доступу: http://ndipzir.org.ua/wp-content/
uploads/2012/06/%D0%A1.-%D0%92.-%D0%92%D0%B0%D1%81%
D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%94%D0%B2.pdf 
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кого університету. 2011. Випуск 559. Правознавство. — с. 71 – 78 / 
Режим доступу: http://lawreview.chnu.edu.ua/visnuku/st/559/14.pdf 

6. Дрішлюк  А. І. Місце судової практики в системі джерел цивіль-
ного права (дореволюційний період) // Науковий вісник Херсон-
ського державного університету.  — Випуск 1, Том 1.  — 2014.  — 
с. 114 – 117 / Режим доступу: http://www.lj.kherson.ua/2014/pravo01/
part_1/23.pdf 

7. Дрішлюк А. І. Судовий прецидент в цивільному процесі України // 
Актуальні проблеми цивільного права та процесу : матер. міжнар. 
наук. конф., присвяченої пам’яті Ю. С. Червоного (Одеса, 16 груд-
ня 2011 р.). — с. 143 – 146

8. Каламкарян Р. А. Место доктрины наиболее квалифицированных 
специалистов по публичному праву различных наций в источни-
ковой базе современного международного права // Государство и 
право. — 2006. — № 4. — С. 69 – 80.

9. Калашник  О. М. Види прогалин у цивільному процесуальному 
праві // Форум права . — 2013. — № 2. — С. 196 – 204

10. Кармаліта М. Правова доктрина у романо-германській та англо-
саксонській правових сім’ях  // Підприємництво, господарство і 
право. — 2010. — № 2. — С. 6 – 9

11. Малешын  Д. Гражданская процессуальная система и ее типы  // 
Вестник Моск. ун-та., Серия 11, Право. — 2011. — № 1. — С.53 – 72 
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12. Марченко М. Н. Объект и предмет сравнительного права //Вестн. 
Моск. ун-та. Сер. 11. Право. — 1999. — № 2. — С.43 – 54

13. Нерсесянц В. С. Сравнительное правоведение в системе юриспру-
денции // Государство и право. — 2001. — № 6, С. 5 – 15

14. Полтавчук Ю. О. Шляхи вдосконалення цивільно-процесуального 
права України на основі досвіду США // Актуальні проблеми дер-
жави і права. — 2010. — Вип.56. — С. 186 – 192 

15. Сорокин  В. В. Судебная практика или правовая доктрина  //
Арбитражный и гражданский процесс. — 2002. — № 8. — С. 8 – 11.

Тема № 2
Принципи цивільного процесуального права країн

англосаксонської та континентальної системи права

1. Поняття, ознаки та значення принципів цивільного процесуаль-
ного права в країнах англосаксонської та континентальної систе-
ми права.

2. Система принципів цивільного процесу в країнах англосаксон-
ської системи права та їх класифікація.

3. Місце принципів в системі джерел цивільного-процесуального 
права країн англосаксонської та континентальної системи права.

4. Конституційні принципи цивільного процесуального права країн 
англосаксонської та континентальної системи права.

5. Організаційно-правові принципи цивільного процесуального 
права країн англосаксонської та континентальної системи права.

6. Процесуальні принципи цивільного процесуального права країн 
англосаксонської та континентальної системи права.

7. Спільні та відмінні принципи цивільного процесу в країнах ан-
глосаксонської та континентальної системи права

Наукова література

1. Волосенко С. О. Джерела формування та значення принципів ци-
вільного процесу в Україні  // Часопис Київського університету 
права. — 2007. — № 3. — С. 127 – 132
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2. Гетьманцев  О. Принципи цивільного процесу: поняття, особли-
вості // Юридический вестник. — 2004. — № 1. — С. 86—90.

3. Жушман М. В. Принципи цивільного судочинства та правосуддя // 
Режим доступу: http://nauka.nulau.org.ua/download/el_zbirnik/1/
Zushman_M.pdf 

4. Іліопол І. М. Порівняльний аспект принципів цивільного процес-
суального права інших держав // Актуальні проблеми держави і 
права. — 2010. — Вип.56. — С. 156 – 162. 

5. Кройтор  В. А. Система принципів цивільного процесуального 
права  // Вісник Харківського університету внутрішніх справ.  — 
Х. — 2008. — С.15 – 22 

6. Кройтор В. А. Принцип одноособового та колегіального розгляду 
справ у порядку цивільного судочинства // Університетські наукові
записки. — 2009. — № 3 (31). — С. 51 – 54. 

7. Маляренко  А. О. Поняття та зміст принципу гласності цивіль-
ного судочинства  // Часопис Академії адвокатури України.  — 
№ 4.  — 2009.  — С.1 – 8  / Режим доступу: http://www.aau.edu.ua/e-
journal/2009 – 3/09maogzs.pdf 

8. Новосенко Л. И. Принципы гражданского процесса: к вопросу о 
значимости // ВЕестник ОГУ. — № 3 (139). — 2012. — с. 148 – 151 / 
Режим доступу: http://vestnik.osu.ru/2012_3/33.pdf 

9. Ратушна  Б. П. Змагальність судового процесу  — запорука спра-
ведливого судового розгляду  // Часопис Київського університе-
ту. — № 3. — 2012. — с. 232 – 236 / Режим доступу: http://kul.kiev.ua/
images/chasop/2012_3/232.pdf 

10. Степурко  С. І. Процесуальні гарантії принципу рівноправності 
сторін у цміфльному судочинстві // Науковий вісник Чернівецько-
го університету. 2011. — Випуск 559. Правознавство. — с. 79 – 82 / 
Режим доступу: http://lawreview.chnu.edu.ua/visnuku/st/559/15.pdf 

11. Тимченко Г. П. Структура і функції вчення про систему принци-
пів цивільного процесу // Держава і право. — 2007. — Вип. 36. — 
С. 306 – 312

12. Тимченко  Г. П. Історико-правові аспекти принципу диспозитив-
ності у цивільному процесі  // Вісник господарського судочин-
ства. — 04/2003. — N2. — С.150 – 155
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13. Юдельсон К. С. Конституционные принципы советского граждан-
ского процессуального права  // Советская юстиция.  — 1978.  — 
№ 16. — С. 10 – 12

14. Шишкін В. І. Змагальність — принцип судочинства в демократич-
ному суспільстві // Право України. — 1999. — № 12. — С. 21 – 24.

Тема № 3
Сторони цивільних процесуальних правовідносин в краї-
нах англосаксонської та континентальної системи права 

1. Суб’єкти цивільно-процесуальних правовідносин та їх 
класифікаці я.

2. Поняття та види цивільно-процесуальної правоздатності в ан-
глосаксонській та континентальній системі права та випадки її 
втрат и.

3. Поняття, ознаки та особливості сторін в цивільному процесі кра-
їн англосаксонської та континентальної системи права.

4. Процесуальні права та обов’язки сторін в суді країн англосаксон-
ської та континентальної системи права

5. Особливості правового статусу сторін в цивільному процесі ан-
глосаксонської системи права:

• позивач та відповідач як основні сторони в цивільному про-
цесі США і Англії та правові засади вступу їх у процес;

• правові підстави заміни сторони в цивільному процесі США 
та Англії;

6. 6. Особливості правового статусу сторін в цивільному процесі 
континентальної системи права:

• правові засади вступу в цивільний процес позивача та від-
повідача як основних сторін в Німеччині та Франції;

• особливості заміни сторони в цивільному Франції та Німеч-
чини

7. Розпорядники спадковим майном та Спеціальна (особлива) рада 
як сторона в цивільному процесі Англії

8. Рехтспфлегер (помічник судді) та його участь в цивільному про-
цесі Німеччини

9. Адвокат та прокурор як сторони в цивільному процесі Франції
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2011. № 4(219). Право. Вып. 27. С. 43 – 49 // Режим доступу: http://
www.lib.csu.ru/vch/219/009.pdf 

Тема № 4
Треті особи та їх роль в цивільному процесі країн

англосаксонської та континентальної системи права

1. Поняття, ознаки та значення третіх осіб та їх процесуальний ста-
тус в цивільному процесі країн

2. Види та класифікація третіх осіб в країнах англосаксонської та 
континентальної системи права
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3. Правове становище та порядок залучення в процес третіх осіб в 
Англії та США: порівняльна характеристика

4. Інститут „інтерплідер” (interpleader) в цивільному процесі Англії 
та його функціонування

5. Правове регулювання вступу в цивільний процес третіх осіб в 
країнах континентальної системи права

6. Треті особи які заявляють самостійні вимоги на предмет спору в 
Німеччині та Франції, їх правова характеристика. 

7. Треті особи які не замовляють самостійних вимог на предмет спо-
ру та їх правова характеристика в Німеччині та Франції

Наукова література
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України. — № 3 (74). — 2013. — с. 151 – 156 

4. Сибилев Д. М. Участие третьих лиц в гражданском судопроизвод-
стве / Д. М. Сибилев. — X., 2001.

5. Сульженко  Ю. Захист прав та охоронюваних законом інтересів 
третіх осіб у цивільному процесі  // Право України.  — 2005.  — 
№ 3. — С. 83 – 88

6. Чванкін С. А. Особливості правового статусу третіх осіб у цивіль-
ному процесі України  // Режим доступу: http://www.apdp.in.ua/
v53/16.pdf 
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Тема № 5
Інститут доказування в цивільному процесі країн

англосаксонської та континентальної системи права

1. Роль, значення та місце інституту доказування в цивільному про-
цесі країн англосаксонської та континентальної системи права

2. Види доказів та їх класифікація в цивільному процесі країн англо-
саксонської та континентальної системи права

3. Загальні засади процесу доказування при розгляді цивільних 
справ в країнах англосаксонської та континентальної системи 
права

4. Стадії процесу доказування в цивільному процесі країн англосак-
сонської та континентальної системи права та їх види

5. Поняття судових доказів та їх належність і допустимість в цивіль-
ному процесі в країнах англосаксонської та континентальної сис-
теми права

6. Правове регулювання зібрання та представлення доказів в ци-
вільному процесі країн англосаксонської та континентальної сис-
теми права

7. Види доказів в цивільному процесі країн англосаксонської та кон-
тинентальної системи права та порядок їх дослідження

Наукова література
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Тема № 6
Порушення та підготовка цивільних справ

до судового розгляду в країнах англосаксонської
та континентальної системи права

(4 години)

1. Поняття та елементи позову, право на позов в цивільному про-
цесі країн континентальної та англосаксонської системи права

2. Види позовів та особливості їх з’єднання та роз’єднання в цивіль-
ному процесі країн англосаксонської та континентальної системи 
права

3. Порядок пред’явлення позову та основні реквізити позовної за-
яви країн англосаксонської та континентальної системи права

4. Зустрічний позов та порядок його пред’явлення в цивільному 
процесі країн англосаксонської та континентальної системи права

5. Стадія підготовки цивільної справи до судового розгляду та її зна-
чення в країнах англо-саксонської системи права:

• обмін змагальними паперами
• представлення та взаємне розкриття доказів
• досудова нарада суддів з адвокатами
• судова привілегія та її основні елементи в Англії

6. Стадія підготовки цивільної справи до судового розгляду та її зна-
чення в країнах континентальної системи права:

• первинне засідання для усного провадження
• попереднє письмове провадження
• призначення справи до судового розгляду

7. Укладення мирної угоди між сторонами в цивільному процесі на 
стадії підготовки справи до судового розгляду
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ческого  национального  университета  им.  В.  И.  Вернадского  Се-
рия «Юридические науки». Том 20 (59), № 1. 2007 г. С. 95 95 

Тема № 7
Стадія судового розгляду справ в цивільному процесі країн 

англосаксонської та континентальної системи права
(4 години)

1. Поняття та значення стадії судового розгляду цивільних справ в 
Україні та зарубіжних країнах

2. Порядок та процедура розгляду цивільних справ в судах першої 
інстанції країн англосаксонської системи права.

3. Особливості розгляду цивільних справ в англосаксонській систе-
мі права:

• відкриття судового засідання та формування лави присяж-
них в США

• представлення та дослідження доказів в суді першої інстан-
ції під час розгляду цивільної справи

• заключні виступи сторін (судові дебати) в суді першої ін-
станції

• напутнє слово суду присяжним та винесеннями ними рі-
шення

• оголошення рішення судом та правові підстави перегляду 
судового рішення винесеного судом присяжних

4. Особливості розгляду цивільних справ в континентальній систе-
мі права:

• відкриття судового засідання під час розгляду цивільних 
справ в судах Німеччини. 

• вступ в судочинство в Німеччині.
• дослідження доказів та винесення судового рішення по 

справі
5. Процесуальний порядок припинення та відкладення проваджен-

ня у цивільних справах судами
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Тема № 8
Апеляційне провадження в цивільному процесі країн
англосаксонської та континентальної системи права

(4 години)

1. Суть та значення стадії апеляційного провадження в цивільно-
му процесі країн континентальної та англосаксонської системи 
права.

2. Подання апеляційної скарги та її реквізити в цивільному процесі 
країн англосаксонської та континентальної системи права 

3. Правові підстави, об’єкт та право на апеляційне оскарження в ци-
вільному процесі країн англосаксонської та континентальної сис-
теми права. 

4. Порядок розгляду справ під час апеляційного провадження в ци-
вільному процесі країн англосаксонської та континентальної сис-
теми права.

5. Процесуальні дії суду та порядок розгляду справи в порядку 
апеляційного провадження судовими органами: порівняльна 
характеристик а.

6. Повноваження апеляційного суду за наслідками розгляду апеля-
ційної скарги країн англосаксонської та континентальної системи 
права. 

7. Винесення та вступ в силу судового рішення за наслідком розгля-
ду апеляційної скарги.
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Тема № 9
Виключні та особливі способи оскарження

в цивільному процесі країн англосаксонської
та континентальної системи права

1. Види виключних способів оскарження в цивільному процесі: по-
рівняльна характеристика

2. Особливості оскарження „by certiorari” та „by certifi cation” в США
3. Опозиція зі сторони осіб, котрі не брали участь в цивільному про-

цесі у Франції (la tierce opposition) та її види.
4. Повна та часткова касація та специфіка їх розгляду в цивільному 

процесі Франції.
5. Ревізія як спосіб перегляду судових рішень в порядку касаційного 

провадження країн континентальної системи права
6. Скарга як спосіб оскарження розпоряджень судів нижчих інстан-

цій в Німеччині
7. Правові наслідки винесення рішення суду за результатом розгля-

ду касаційної скарги в цивільному процесі країн англосаксонської 
та континентальної системи права
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2. Бородін  М. Перегляд судових рішень у касаційному порядку  / 
Право України. — 2006. — № 7

3. Гаврилюк Ю. О. Оскарження рішень Вищої ради юстиції: окремі 
аспекти порівняльно-правового аналізу із зарубіжним досвідом // 
Актуальні проблеми держави і права.  — 2011  / Режим доступу: 
http://www.apdp.in.ua/v62/19.pdf 

4. Гончаренко О. В. Вища рада юстиції в системі органів державної 
влади / / Вісник Вищої ради юстиції. — 2010. — № 3.

5. Глущенко С. В. Окремі питання касаційної перевірки судових рі-
шень у цивільних справах  // Вісник Академії адвокатури Украї-
ни. — № 3(16). — 2009. — с. 91 – 95 
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6. Гусаров К. В. Перегляд судових рішень в апеляційному та касацій-
ному порядках : монографія. — Х. : Право, 2010. — 352 с.

7. Ємелянова І. Апеляційний і касаційний перегляд судових рішень 
в цивільному судочинстві: теоретичні та практичні аспекти  // 
Право України. — 2004. — № 2 

8. Колобродова  О. В. Місце та значення перегляду судових актів у 
зв’язку з нововиявленими обставинами в цивільному процесі  // 
Вісник Вищої ради юстиції». — № 3 (7). — 2011. — с. 60 – 71 / Режим 
доступу: http://www.vru.gov.ua/content/article/visnik07_05.pdf 

9. Романюк  Я. Забезпечення єдності судової практики Верховним 
судом України: реформа потребує продовження // Режим досту-
пу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/1166672bc6dad5f4c2257
b5d0030c241/$FILE/5 – 9_str.pdf 

10. Сердюк В. В. Дублювання касаційних повноважень як викривлен-
ня суті касації / В. В. Сердюк // Вісник Верховного Суду України. 
— 2008. — № 3(91).

11. Сенін Ю. М. Порушення норм цивільного процесуального права 
як підстава як підстава для скасування судових рішень у касацій-
ному порядку // Вісник Верховного Суду України. — 2002. — № 6

12. Тимошенко  О. А. Становлення та розвиток правового регу-
лювання касаційного провадження в цивільному судочинстві 
країни  // Часопис Київського університету права.  — № 2.  — 
2012.  — с. 234 – 238  / Режим доступу: http://kul.kiev.ua/images/
chasop/2012_2/234.pdf 

13. Яковлев С. Сутність касаційного провадження та предметні повно-
важення суду касаційної інстанції // Вісник Академії правових наук 
України 2012 № 2 (69). — с. 141 – 150 / Режим доступу: http://dspace.
nulau.edu.ua:8088/bitstream/123456789/2454/1/Jakovlev_141.pdf 

Методи контролю

Викладач проводить постійний контроль знань та умінь студентів 
на всіх видах занять, а також організовує проведення модульного за-
міру та підсумкового іспиту.

Контроль виконання курсової роботи включає поточний контр-
оль за виконанням роботи за трьома розділами та захист перед комі-
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сією. Оцінка виконання та захисту курсової роботи проводиться за 
100-бальною шкалою.

Здійснюється відповідно до Положення про порядок оцінювання 
студентів за кредитно-модульною системою, затвердженого засі-
данням кафедри європейського права. 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою 
(для екзаменів і заліків).

Відповідно до Положення про кредитно-модульну систему на фа-
культеті міжнародних відносин Львівського національного універ-
ситету імені Івана Франка, оцінка знань студентів складається з двох 
частин: поточна успішність протягом семестру і кінцева екзаменацій-
на оцінка (50% кожна частина).

Формування оцінки студента:

1-й модульний 
контроль

Поточна 
успішність на 
семінарських 

заняттях

2-й модульний 
контроль

Екзаменаційна 
оцінка Оцінка за курс

10% 30% 10% 50% 100%

Поточна успішність на семінарських заняттях включає:
1. Оцінювання індивідуальної роботи на семінарському занятті в 

усній формі;
2. Оцінювання індивідуальних письмових робіт на семінарі. 

Модульні контролі: 
1. 1-ий модульний контроль — тест у форматі аудиторного заняття, 

який триває до 20 хвилин протягом відповідного семінарського 
заняття, після цього семінарське заняття продовжується звиклим 
чином.

2. 2-ий модульний контроль — усне опитування на семінарському 
занятті у форматі безпосереднього опитування.

Заключний іспит: тест або письмова робота.

При оформленні документів за екзаменаційну сесію використову-
ється таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними 
системами.
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Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою 
(для екзаменів і заліків).

• максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів 
з дисципліни, яка завершується екзаменом, становить за по-
точну успішність 50 балів, на екзамені — 50 балів;

• при оформленні документів за екзаменаційну сесію вико-
ристовується таблиця відповідності оцінювання знань сту-
дентів за різними системами.

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS

Оцінка 
ECTS

Оцінка в 
балах

За національною шкалою
Екзаменаційна оцінка, оцінка з 

диференційованого заліку Залік

А 90 – 100 5 Відмінно

Зарахо-
вано

В 81 – 89
4

Дуже добре 
С 71 – 80 Добре
D 61 – 70 3 Задовільно 
Е 51 – 60 Достатньо

Протягом семестру проводиться не менше двох модулів або ко-
локвіумів чи контрольних робіт або інших видів контролю. Макси-
мальна кількість балів, яка встановлюється для цих видів контролю, 
а також відповідність оцінок FX та F у шкалі ECTS, у балах та націо-
нальній шкалі визначається Вченими радами факультетів або кафе-
драми, які забезпечують викладання відповідних дисциплін.
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