
 

 

Лекція 11 

з дисципліни Цивільний процес  

Спеціальність: 081 Право 

 

Тема лекції 2.3. Підготовче провадження. Судовий розгляд цивільних  справ. 

План 

1. Поняття, завдання та значення підготовчого провадження у справі. 

2. Стадії та строки судового розгляду цивільних справ.  

3. Судовий розгляд справи по суті. Порядок з’ясування обставин справи та дослідження 

доказів. 

4. Постановлення й оголошення судового рішення. Таємниця нарадчої кімнати. 

 

Самостійна робота: 
1. Процесуальний порядок проведення судового засідання під час підготовчого 

провадження. Врегулювання спору за участю судді.  

2. Підготовчі дії суду.  

3. Призначення підготовчого засідання у справі. 

4. Відмова від позову. Визнання позову.  

5. Підготовча частина судового засідання. 

6. Ускаднення в процесі судового розгляду цивільних справ.  

7. Відкладення та зупинення провадження у справі.  

8. Мирова угода та її правові наслідки.  

9. Процесуальна діяльність осіб, які беруть участь у справі, на стадії підготовки справи 

до судового розгляду. 

10. Судові дебати, їх суть, значення та порядок проведення. 

11. Фіксування судового процесу. Журнал судового засідання та зауваження щодо 

технічного запису судового процесу. 

12. Порядок складання та оформлення протоколів про окремі процесуальні дії 
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1. Поняття, завдання та значення підготовчого провадження у справі. 

Підготовче судове провадження - це стадiя судового прoцесу, в якoму рoзглядається 

предмет спoру, позoвні вимoги, заперечення на позoвні вимoги, склад учасників судовoго 

процесу, вирішення відводів, xарактер спірних правовідносин та інших дій, які будуть 

слугувати для правильного і безперешкoдного розгляду справи пo суті.  

Підготoвче прoвадження пoчинається відкриттям прoвадження у справі та закінчується 

закриттям підготoвчого засідання. Підготoвче прoвадження має бути прoведене прoтягом 

шістдесяти днів з дня відкриття прoвадження. Прoте в деяких випадках, для належної 

підготoвки справи пo суті, це стрoк може бути прoдовжений за ініціативи суду абo однієї зі 

стoрін. 

Відповідно до ст.ст.190-191 ЦПК України, після відкриття справи та отримання уxвали про 

вiдкриття провадження, слiд подати відзив на позовну заяву, всі докази по справі, висновки, 

заяви, що є невiд’ємною частиною вашого заперечення на позов, у строк встановлений судом. 

Вiдзив – це те саме заперечення на позов, проте, він подається до початку розгляду справи. 

Якщо у справі, ви були залученi, як третi осoби, ви також маєте право подати письмовi 

пояснення щодо позову aбо відзиву. Прoте, важливо знати, що учасники мають правo подати 

всі необхідні документи у строк встановлений судом та до закiнчення підготовчого 

прoвадження, iнакше суд має правo розглядати спiiр за наявними матерiалами справи, 

звичайно, якщо немає пoважної на це причини. 

Підготовче судове засідання 

Отримавши всі необхідні документи та докази по справі, проводиться підготовче 

засідання, в якому з викликом сторін, уточнюють всі деталі справи, порядок з’ясування 

обставин, визначається дата, час та місце судового засідання розгляду справи по суті. 

Розглядаються всі заяви та клoпотання, що були подані до суду. За пoтреби призначаються 

відповідні експертизи, встановлюється строк та порядок врегулювання спoру за участю судді за 

наявності згоди на його проведення, здійснюються інші дії, необхідні для правильного і 

своєчасного розгляду справи по сутi. Також детальний перелiк підготовчого засідання, 

наведено у статті 197 ЦПК України. При проведенні підготовчого засідання, суд керується 

загальними правилами проведення розгляду справи по сутi. 

Завдання та строк підготовчого провадження 

Відповідно до ст.189 Цивільного процесуального кодексу України 

Завданнями підготовчого провадження є: 

1) остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог 

та складу учасників судового процесу; 

2) з’ясування заперечень проти позовних вимог; 

3) визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; 

http://www.rada.kiev.ua/
http://www.court.gov.ua/
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https://mkm.zk.court.gov.ua/sud0707
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4) вирішення відводів; 

5) визначення порядку розгляду справи; 

6) вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного 

розгляду справи по суті.  

Підготовче провадження починається відкриттям провадження у справі і закінчується 

закриттям підготовчого засідання. 

За наслідками підготовчого судового провадження судом постановляється ухвала, про 

процесуальні дії, які є важливими до закінчення підготовчого провадження та початку судового 

розгляду справи по суті та якою суд може: 

- закрити провадження у справi; 

- залишити позовну заяву без розгляду; 

- закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті. 

Підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття 

провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по 

суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї 

із сторін або з ініціативи суду.  

Таким чином, зазначена стадія підготовчого провадження умовно поділяється на 3 частини 

(етапи): 1) вступну (початковий етап); 2) основну: 3) заключну. 

 

2.Стадії та строки судового розгляду цивільних справ 

Цивільне судочинство - це процесуальний порядок здійснення справедливого, 

неупередженого та своєчасного розгляду і вирішення цивільних справ з метою захисту 

порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та 

інтересів юридичних осіб, інтересів держави. 

Відповідно до вимог статті 6 Конвенції про захист прав людини та основних свобод 

справи про цивільні права та обов’язки осіб, а також справи про кримінальне обвинувачення 

мають бути розглянуті у суді впродовж розумного строку. Ця вимога спрямована на швидкий 

захист судом порушених прав особи, оскільки будь-яке зволікання може негативно 

відобразитися на правах, які підлягають захисту. А відсутність своєчасного судового захисту 

може призводити до ситуацій, коли наступні дії суду вже не матимуть значення для особи та її 

прав. 

Запровадження в новому процесуальному законодавстві України поняття розумних 

строків розгляду справ у суді зумовлює необхідність з’ясування суті цього поняття та його 

тлумачення Європейським Судом з прав людини (далі – Європейський Суд). 

Правило про розгляд справ у розумний строк (але не більше двох місяців) міститься 

також у ч. 1 ст. 122 Кодексу адміністративного судочинства. Крім того, про розумний строк 

йдеться також у правилах про підготовку адміністративної справи до розгляду (ч. 2 ст. 110) та 

проведення попереднього судового засідання (ч. 1 ст. 111). 

У Кодексі адміністративного судочинства вперше здійснено спробу на законодавчому 

рівні визначити поняття розумного строку. Так, згідно з п. 11 ст. 3, розумний строк – це 

найкоротший строк розгляду і вирішення адміністративної справи, достатній для надання 

своєчасного (без невиправданих зволікань) судового захисту порушених прав, свобод та 

інтересів у публічно-правових відносинах. 

Для визначення того, чи була розумною тривалість розгляду справи у суді, перш за все, 

Європейський Суд встановлює початок цього строку та його закінчення. 



Перебіг строку у справах про цивільні права та обов’язки відраховується з моменту 

відкриття провадження у справі, а в окремих випадках – і з моменту виникнення права на 

подання позову до суду.  

У справах про цивільні права та обов’язки таким моментом закінчення строку 

найчастіше Європейський Суд визнає повневиконання судового рішення.  

Для встановлення розумності строку розгляду конкретної справи у національних 

судових органах Європейський Суд виробив у своїй практиці кілька взаємопов’язаних 

критеріїв: 

- складність справи; 

- поведінка заявника (тобто особи, яка звернулася до Європейського Суду); 

- поведінка судових та інших державних органів; 

- важливість предмету розгляду для заявника. 

Довга тривалість розгляду справи може бути визнана розумною, якщо сама справа є 

складною як з фактичного, так і з правового боку. 

Водночас використання всіх засобів оскарження, які передбачені національним 

законодавством, не вважається Європейським Судом таким, що свідчить про затягування 

строків розгляду справи через поведінку заявника.  

Подолання зазначених проблем є завданням кожної держави, оскільки держави-учасниці 

Ради Європи зобов’язані “організовувати свою правову систему таким чином, щоб забезпечити 

додержання вимог параграфу 1 статті 6 (Конвенції), разом із вимогами судового розгляду 

продовж розумного строку". 

Затягування строків розгляду спорів може відбуватися також внаслідок несвоєчасного 

проведення судових експертиз. Європейський Суд зобов’язує суддів слідкувати за проведенням 

цих експертиз: “Експерти працюють в межах судового розгляду, який контролюється суддею. 

Він залишається відповідальним за підготовку справи до судового розгляду та швидкий хід 

процесу”.  

Порушенням розумних строків розгляду справ про цивільні права та обов’язки може вважатися 

тривале невиконання судових рішень з вини державних органів. 

  Важливість гарантії розгляду справ упродовж розумного строку зумовив вироблення 

позиції Європейського Суду щодо необхідності існування у національному праві спеціальних 

правових інструментів, за допомогою яких заявник міг би оскаржити тривалість провадження 

та прискорити його. Багато європейських країн вже почали формувати механізми захисту прав 

осіб від надмірної тривалості розгляду справ у національних судах з метою приведення 

внутрішнього законодавства у відповідність до вимог Конвенції.  

Підготовча частина судового розгляду - первісна його частина, яка полягає у вчиненні 

юридично значущих дій учасників цивільного процесу при керівній ролі суду, які спрямовані на 

створення умов, що забезпечують ефективність дослідження доказів, встановлення фактичних 

обставин справи, захист інтересів осіб беруть участь у справі.  

 У підготовчій частині судового засідання виконуються процесуальні дії, які спрямовані 

на забезпечення умов повного і правильного розгляду обставин справи. Від того, як проведена 

підготовча частина судового засідання і як вирішені питання, що розглядаються у цій частині, 

залежить правильне вирішення справи по суті, дотримання гарантій прав сторін. 

Підготовча частина судового засідання  носить попередньо-перевірочний характер і полягає 

у тому, що процесуальні дії суду та інших учасників процесу спрямовуються головним чином 

на визначення можливості розгляду справи по суті в конкретному судовому засіданні. 



Послідовність вчинення процесуальний дій в підготовчій частині судового засідання 

визначається Розділом III Главою 3 ЦПК. 

   У підготовчій частині вирішуються такі питання: чи може справа розглядатися цим 

складом суду; чи можливе засідання при наявній явці учасників процесу, при наявності наявних 

доказів; про відводи (якщо такі заявлено) тощо. 

  Підготовча частина починається з відкриття судового засідання головуючим та 

оголошення, яка справа розглядатиметься. Після цього суд вирішує питання про явку осіб: 

секретар судового засідання доповідає, хто з’явився, чи вручені повістки особам, які не 

з’явилися, та які є відомості про причини неявки останніх. 

 Заслухавши секретаря, суд встановлює особу тих, хто з’явився. У кожної особи з’ясовується 

прізвище, ім’я, по батькові, рік народження, місце проживання та роботи. Порядок 

встановлення особи залежить від суб’єкта та обставин справи. 

 Якщо у справі бере участь перекладач, йому роз'яснюються його права та обов'язки та під 

розписку він попереджається про кримінальну відповідальність за завідомо неправильний 

переклад і за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків. Крім 

того, перекладач приводиться до присяги, текст якої підписується ним та разом з розпискою 

приєднуються до справи. 

 Наступною процесуальною дією є видалення свідків із зали судового засідання у відведені 

для цього приміщення. При цьому судовий розпорядник повинен вжити заходів щодо того, щоб 

свідки, які допитані судом, не спілкувалися з тими, яких суд ще не допитав. 

   У цій же частині головуючий оголошує склад суду, прізвища експерта, перекладача, 

спеціаліста, секретаря судового засідання та роз’яснює учасникам справи їх процесуальні права 

та обов‘язки (зокрема, право заявляти клопотання перед судом, право на відвід тощо), про що 

зазначається в журналі судового засідання. У першу чергу розглядаються заяви про відводи, 

після вирішення яких, головуючий з’ясовує чи є в учасників процесу клопотання в зв’язку з 

розглядом справи. Якщо заяви та клопотання заявляються, суд заслухавши думку осіб, які 

беруть участь у справі, вирішує їх. За результатами розгляду заяв та клопотань постановляється 

ухвала, при цьому відмова у задоволенні клопотання не перешкоджає у подальшому заявляти 

таке ж клопотання чи заяву. 

Суд також вирішує питання про наслідки неявки в судове засідання сторін, інших осіб, які 

беруть участь у справі, в тому числі, про відкладення розгляду справи. 

Право на відвід є процесуальною гарантією, яка забезпечує постановлення судом законних і 

обґрунтованих рішень, підвищує авторитет суду і його актів та посилює їх виховний вплив. 

Заявлений відвід має бути мотивований нормативно визначеними для цього підставами. 

Статтею 36 ЦПК передбачено, що судді не можуть брати участі в розгляді справи і 

піддягають відводу (самовідводу): 

 а) якщо вони при попередньому розгляді даної справи брали участь у процесі як свідки, 

експерти, перекладачі, представники, прокурор, секретар судового засідання; 

 б) якщо вони особисто, прямо чи побічно заінтересовані в результатах справи; в) якщо вони 

є родичами сторін або інших осіб, які беруть участь у справі; 

 г) якщо вони перебувають в особливих стосунках з особами, які беруть участь у справі;  

д) якщо будуть встановлені інші обставини, які викликають сумнів у їх безсторонності. До 

складу суду не можуть входити особи, які є родичами між собою. 

 

Крім того, ст. 37 ЦПК встановлює недопустимість повторної участі судді в розгляді справи: 

суддя, який брав участь у вирішенні справи в суді першої інстанції, не може розглядати цю ж 

справу в судах апеляційної і касаційної інстанцій, а також брати участь у її новому розгляді у 

першій інстанції після скасування попереднього рішення або ухвали про закриття провадження 

у справі. 

Суддя, який брав участь у вирішенні справи в суді апеляційної інстанції, не може розглядати 

цю ж справу в суді касаційної чи першої інстанції, а також не може брати участь у новому 

розгляді справи після скасування ухвали чи рішення суду апеляційної інстанції. 



Суддя, який брав участь у вирішенні справи в суді касаційної інстанції, не може розглядати цю 

ж справу в суді першої чи апеляційної інстанції.  

Підстави для відводу прокурора, експерта, перекладача, секретаря судового засідання 

встановлені ст.38 ЦПК: а) якщо вони особисто, прямо чи побічно заінтересовані в результаті 

справи; б) якщо вони є родичами сторін або інших осіб, які беруть участь у справі; в) якщо вони 

перебувають в особливих стосунках з особами, які беруть участь у справі; г) якщо будуть 

встановлені інші обставини, які викликають сумнів у їх безсторонності. 

Крім того, експерт не може брати участь у розгляді справи, якщо він: а) знаходиться або 

знаходився у службовій або іншій залежності від сторін, інших осіб, які брали участь у справі; 

б) провадив ревізію, матеріали якої послужили підставою для порушення даної цивільної 

справи; в) виявився некомпетентним. 

Заявлений відвід вирішується у порядку, встановленому ст.ст. 39-40 ЦПК. Суд повинен 

заслухати пояснення особи, якій заявлено відвід, якщо вона бажає їх дати, а також думку про це 

осіб, які беруть участь у справі. Заява про відвід вирішується судом в нарадчій кімнаті, про що 

постановляється ухвала. 

 

3. Судовий розгляд справи по суті. Порядок з’ясування обставин справи та дослідження 

доказів. 

Відповідно до ч. 1 ст. 211 ЦПК України розгляд цивільної справи відбувається в 

судовому засіданні. Отже, розгляд справи по суті відбувається у формі судового засідання, де 

розгляд справи по суті, тобто певна сукупність процесуальних дій виступає змістом цієї стадії, а 

саме судове засідання – процесуальною формою даної стадії. Таке співвідношення між судовим 

засіданням та розглядом справи по суті показує, що одне без одного існувати не можуть.  

Розгляд справи по суті – це окрема стадія цивільного процесу, де вчиняється найбільша 

кількість процесуальних дій. Детально вказані дії перераховані в главі 6 розділу ІІІ ЦПК 

України. Отже, судове засідання – це вимоги до процесуальних дій суду та учасників процесу під 

час розгляду справи по суті. Ось чому ч. 1 ст. 211 ЦПК України вказує, що розгляд справи 

відбувається в судовому засіданні, тобто у порядку, який визначений законом та судом. Слід 

зауважити, не тільки закон може визначати даний порядок, але і суд, що розглядає справу 

(наприклад, суд може змінити порядок з’ясування обставин справи та порядок дослідження 

доказів – ч. 2 ст. 228 ЦПК України). Те, що судове засідання виступає процесуальною формою 

розгляду справи судом зафіксовано навіть нормативно (п. 2.1 Інструкції про порядок роботи з 

технічними засобами фіксування судового процесу (судового засідання)).  

Судовому засіданні стадії розгляду справи по суті притаманні певні риси, що краще 

зможуть пояснити природу цього поняття:  

1) послідовність вчинення процесуальних дій. Усі процесуальні дії, які здійснюються під 

час розгляду справи по суті формують цілісну систему, яка розвивається від першої до 

останньої процесуальної дії, якою завершується розгляд справи по суті. Не здійснивши тієї 

процесуальної дії, яка мала бути вчинена за встановленою послідовністю, суд не може 

приступити до вчинення інших процесуальних дій. Так, суд одразу після відкриття судового 

засідання повинен роз’яснити перекладачеві його права та обов’язки, якщо у справі є особи, які 

не володіють мовою судочинства. Робиться це для того, щоби всі наступні процесуальні дії 

перекладач міг переводити належним чином, будучи попередженим про кримінальну 

відповідальність;  

2) судове засідання проводиться у спеціальному місці, яким виступає зал судового 

засідання (ч. 4 ст. 211 ЦПК України).  

Зал судового засідання – це спеціально обладнане приміщення в суді, яке організаційно 

та технічно пристосоване для розгляду справи по суті. Стежить за даним приміщенням судовий 



розпорядник, який повинен забезпечувати належний стан зали судового засідання (п. 1 ч. 1 ст. 

68 ЦПК України). У ряді випадків окремі процесуальні дії в разі необхідності можуть 

вчинятися за межами зали судового засідання, наприклад, огляд речових або письмових доказів 

у місці їх знаходження або допит свідків у місці їх перебування;  

3) судове засідання обов’язково проводиться з повідомленням про місце, дату та час його 

проведення учасників справи (ч. 2 ст. 211 ЦПК України). Суд не має права розглядати справу 

по суті не попередивши осіб, яких вона стосується. Не попередивши учасників справи про 

місце, дату та час судового засідання, суд позбавляє фактично права на судовий захист таких 

осіб, оскільки вони не зможуть з’явитися для реалізації своїх процесуальних прав. Навіть, якщо 

учасники справи відповідно до ч. 3 ст. 211 ЦПК України подадуть клопотання про розгляд 

справи за їх відсутності задовго до проведення судового засідання (наприклад, із першими 

заявами по суті справи), суд все одно повинен здійснити таке інформування. Інформування 

учасників справи про місце, дату та час судового засідання розглядається елементом права на 

справедливий суд у контексті Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (1950 

р.); 

4) судове засідання має проводитися відкрито, а процесуальні дії, які вчиняються в залі 

суду обов’язково повинні озвучуватися. Відкритість та усність судового засідання виступає 

наслідком реалізації принципів гласності та усності на стадії розгляду справи по суті. 

Відкритість та усність судового засідання придає стадії розгляду справи по суті наочності. Не 

тільки присутня в залі судового засідання публіка може спостерігати за процесуальними 

перипетіями, але й учасники справи можуть більш оперативно та легше реалізувати надані їм 

процесуальні права;  

5) по всім питанням, які вирішує суд у судовому засіданні він обов’язково повинен 

винести ухвали суду. За процедурними питаннями, що пов’язані з рухом справи на даній стадії, 

а також по заявленим клопотанням та поданим заявам учасників справи, суд повинен 

обов’язково винести ухвалу суду (ч. 2 ст. 258 ЦПК України). Винесення ухвал суду за 

результатами вирішення заявлених перед судом питань є важливою гарантією інтересів 

учасників справи. Справа у тому, що вони можуть у подальшому ухвали суду оскаржити до 

вищестоящої інстанції, попросивши перевірити правильність вирішення заявлених клопотань та 

поданих заяв;  

6) судове засідання обов’язково фіксується. Фіксація судового засідання відбувається за 

допомогою процесуальних документів та технічних пристроїв. Так, ЦПК України передбачає 

складання протоколу судового засідання (ст. 248 ЦПК України), де фіксуються процесуальні 

дії, які здійснювалися та проведення повного відео- та (або) звукозапису судового засідання (ст. 

247 ЦПК України). Фіксація судового засідання здійснюється для того, щоби мати докази 

вчинення або не вчинення певної процесуальної дії під час розгляду цивільної справи по суті;  

7) обрядовість вчинення процесуальних дій в судовому засіданні. Так, учасники справи, 

свідки, перекладачі, експерти, спеціалісти, а також інші присутні у судовому засіданні особи 

звертаються до суду словами «Ваша честь» (ст. 215 ЦПК України). Особи, присутні в залі 

судового засідання, повинні встати, коли входить і виходить суд. Рішення суду особи, присутні 

в залі, заслуховують стоячи. Учасники судового процесу та інші особи, присутні в залі судового 

засідання, звертаються до суду та один до одного, надають пояснення, показання, висновки, 

консультації тощо стоячи (ч. 1 ст. 216 ЦПК України). Тільки з дозволу головуючого особа може 

спілкуватися сидячи.  

Судове засідання, що виступає процесуальною формою стадії розгляду справи по суті 

має своєрідну структуру, яка дає можливість виділити в ньому чотири частини:  

а) відкриття розгляду справи по суті, де визначається чи можна при такій явці учасників 

процесу та даному складу суду і зібраних у справі матеріалах приступити до слухання справи 



по суті. Дана перша частина стадії розгляду справи по суті регламентується §2 Глави 6 Розділу 

ІІІ ЦПК України;  

б) з’ясування обставин справи та дослідження доказів у цивільній справі виступає 

другою і найбільш об’ємною частиною стадії розгляду справи по суті, де відбувається 

дослідження доказів, тобто проводиться допит свідків, оглядаються речові докази, 

досліджуються висновки експертів тощо. Дослідження доказів треба провести для того, щоби у 

суду була достовірна інформація по обставинам цивільної справи, тобто які обставини справи, 

вказані сторонами мали місце, а які – ні. Дана друга частина стадії розгляду справи по суті 

регламентується §3 Глави 6 Розділу ІІІ ЦПК України;  

в) судові дебати виступають третьою частиною стадії судового розгляду, де учасникам 

справи та їх представникам дається можливість виступити із заключною промовою по справі, 

провести у ній підсумок. Вона регламентується §4 Глави 6 Розділу ІІІ ЦПК України;  

г) ухвалення і проголошення судового рішення виступає останньою четвертою частиною 

стадії розгляду справи по суті, де суд підсумок у справі дає суд, готуючи з цього приводу 

кінцевий процесуальний документ по справі. Як правило, ним виступає рішення суду, яким 

завершується розгляд справи по суті. Підготовка цього документу відбувається у нарадчій 

кімнаті за закритими дверима, а проголошення його змісту здійснюється відкрито у судовому 

засіданні.  

Судове засідання має бути безперервним. В ідеалі суд повинен так організувати 

проведення судового засідання, щоби було достатнього одного засідання для розгляду справи 

по суті. Коли розгляд цивільної справи по суті відбувається у межах всього-на-всього одного 

судового засідання, суддя отримує цілісне сприйняття всіх обставин цивільної справи і, маючи 

тільки що зроблене дослідження судових доказів, незатьмарене розглядом інших судових справ, 

йде до нарадчої кімнати для ухвалення судового рішення. На практиці такі судові засідання 

рідкість, оскільки може мати місце значна доказова база, неявка учасників процесу, подання 

різного роду клопотань та заяв, а тому законодавець передбачив наступне правило: «якщо спір, 

розгляд якого по суті розпочато, не може бути вирішено в даному судовому засіданні, судом 

може бути оголошено перерву в межах встановлених цим Кодексом строків розгляду справи, 

тривалість якої визначається відповідно до обставин, що її викликали, з наступною вказівкою 

про це в рішенні або ухвалі» (ч. 2 ст. 240 ЦПК України).  

Отже, якщо суддя не спромігся розглянути справу по суті в одному зсіданні, він повинен 

оголосити в ній перерву, після спливу якої, провадження у справі продовжується зі стадії, на 

якій було оголошено перерву (ч. 6 ст. 240 ЦПК України). Фактично, кількість таких судових 

засідань не обмежується, але вони повинні бути проведені так, щоби не був порушений 

загальний строк розгляду справи по суті: 30 днів.  

Таким чином, стадія розгляду справи по суті є окремою стадією цивільного процесу, в 

той час як судових засідань в межах даної однієї стадії може бути декілька, якщо суд та 

учасники процесу не зможуть вчинити всі необхідні процесуальні дії для розгляду справи по 

суті в одному судовому засіданні.  

Громіздкість процедури в судовому засіданні, змусила державу визначати певний перелік 

категорій цивільних справ, розгляд яких відбувається без проведення судового засідання або 

може бути проведений без судового засідання: справи наказного провадження (ч. 1 ст. 167 ЦПК 

України) та справи спрощеного позовного провадження (ч. 2 ст. 279 ЦПК України).  

Формально існує загальне правило: якщо розгляд справи здійснюється в порядку 

письмового провадження за наявними у справі матеріалами, якщо ЦПК України не передбачено 

повідомлення учасників справи, у такому разі судове засідання не проводиться (ч. 13 ст. 7 ЦПК 

України). Слід відрізняти судові засідання розгляду справи по суті від судових засідань, в 



межах яких вирішуються окремі самостійні процесуальні питання: виконання судових 

доручень, проведення забезпечення позову до відкриття провадження у справі, здійснення 

допиту свідків для третейського або арбітражного розгляду, виправлення описок та 

арифметичних помилок у судовому рішенні, винесення додаткового рішення суду тощо.   

Відповідно до ст.229 ЦПК, суд під час розгляду справи повинен безпосередньо дослідити 

докази у справі: ознайомитися з письмовими та електронними доказами, висновками експертів, 

поясненнями учасників справи, викладеними в заявах по суті справи, показаннями свідків, 

оглянути речові докази. 

Докази, що не були предметом дослідження в судовому засіданні, не можуть бути 

покладені судом в основу ухваленого судового рішення. 

Речові, письмові та електронні докази оглядаються у судовому засіданні, за винятком 

випадків, передбачених цим Кодексом, і пред’являються учасникам справи за їх клопотанням, а 

в разі необхідності - також свідкам, експертам, спеціалістам. 

Відтворення аудіо- і відеозапису проводиться в судовому засіданні або в іншому 

приміщенні, спеціально обладнаному для цього. 

Учасники справи можуть давати свої пояснення з приводу письмових, речових і 

електронних доказів або протоколів їх огляду, ставити питання експертам. Першою ставить 

питання особа, за клопотанням якої було викликано експерта. 

 На практиці найчастіше дослідження доказів починається з допиту свідків, викликаних 

за ініціативою позивача, потім допитуються свідки з боку відповідача. Залежно від конкретних 

обставин справи суд має право змінити раніше прийняту послідовність, про що постановляється 

відповідна ухвала. Питання про зміну встановленого порядку з'ясування обставин і 

дослідження доказів може бути поставлене як за ініціативою суду, так і осіб, що беруть участь 

в справі. 

 Для встановлення у судовому засіданні фактів досліджуються показання свідків, 

письмові та речові докази, висновки експертів. 

 Дослідження доказів – це безпосереднє сприйняття і вивчення складом суду в судовому 

засіданні інформації про фактичні дані, представленої сторонами та іншими особами, які беруть 

участь у справі, за допомогою передбачених в законі засобів доказування на підставі принципів 

усності та безпосередності. 

 Предметом доказування у кожній справі є факти, які становлять основу заявлених 

вимог і заперечень проти них або мають інше значення для правильного розгляду справи і 

підлягають встановленню для прийняття судового рішення. 

 З‘ясуванню і перевірці доказами підлягають також причини і умови, які сприяли 

правопорушенню або виникненню цивільно-правового спору. 

 Не можуть бути використані як показання свідків їх письмові пояснення, тому у 

відповідних випадках (наприклад, якщо пояснення таких осіб мають значення для справи і 

допитати їх неможливо) вони приймаються судом як письмові докази (стаття 235 ЦПК). 

 Процес дослідження доказів полягає в поєднанні емпіричної і логічної діяльності суду, 

спрямованої на пізнання фактичних даних, їх змісту, достовірності, процесу їх формування, 

збереження та забезпечення. Фактичні дані (обставини справи) - реальні категорії, тому 

дослідження в суді доказів має за мету одержання необхідного для вирішення справи висновку 

про їх реальне існування. 

 Стаття 230 ЦПК визначає порядок допиту свідків.  

 Мета допиту – одержати від свідка інформацію, що має доказове значення. Допит може 

проводиться з метою отримання нової інформації або перевірки чи уточнення наявної, 

отриманої з інших джерел. Коло обставин, що підлягають з‘ясуванню під час допиту, 

називають предметом допиту. Він формується після вивчення та аналізу матеріалів справи. 

 Кожний свідок допитується окремо. Свідки, які ще не дали показань, не можуть 

перебувати в залі судового засідання під час розгляду справи. 



 Перед допитом свідка головуючий встановлює його особу, вік, рід занять, місце 

проживання і стосунки із сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі, роз'яснює 

його права і з'ясовує, чи не відмовляється свідок із встановлених законом підстав від давання 

показань. 

 Відмова від давання показань приймається судом шляхом постановлення ухвали. 

 Якщо перешкод для допиту свідка не встановлено, головуючий під розписку попереджає 

свідка про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве показання і відмову від 

давання показань та приводить його до присяги: "Я, (ім'я, по батькові, прізвище), присягаю 

говорити правду, нічого не приховуючи і не спотворюючи". 

 Текст присяги підписується свідком. Підписаний свідком текст присяги та розписка 

приєднуються до справи. 

 Допит свідка розпочинається з пропозиції суду розповісти все, що йому особисто відомо 

у справі, після чого першою задає питання особа, за заявою якої викликано свідка, а потім інші 

особи, які беруть участь у справі. 

 Суд має право з'ясовувати суть відповіді свідка на питання осіб, які беруть участь у 

справі, а також ставити питання свідку після закінчення його допиту особами, які беруть участь 

у справі. 

 Головуючий має право за заявою осіб, які беруть участь у справі, знімати питання, 

поставлені свідку, якщо вони за змістом ображають честь чи гідність особи, є навідними або не 

стосуються предмета розгляду. 

 Кожний допитаний свідок залишається в залі судового засідання до закінчення розгляду 

справи. Суд може дозволити допитаним свідкам залишити залу засідання суду до закінчення 

розгляду справи за згодою сторін. 

 Свідок може бути допитаний повторно в тому самому або наступному засіданні за його 

власною заявою, заявою сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, або з ініціативи суду. 

Під час дослідження інших доказів свідкам можуть ставити питання сторони, інші особи, які 

беруть участь у справі, суд. 

 Суд може одночасно допитати свідків для з'ясування причин розходжень у їхніх 

показаннях. 

 Допит свідка – це логічна і психологічна діяльність особи, яка бере участь у справі та 

суду, спрямована на одержання від свідка усних показань, що мають значення для справи. 

 Допит свідка є процесуальною формою здобуття та дослідження одного із засобів 

доказування - показів свідка. Саме через недотримання встановленої законом процесуальної 

форми не можуть бути використані як показання свідків письмові пояснення громадян. Вони 

можуть бути прийняті судом як письмові докази. 

 Умови та порядок допиту свідка в цивільному процесі характеризується наступним: 1) 

свідок вперше допитується в суді; 2) гласність; свідок не може бути допитаний віч-на-віч; 3) час 

та місце допиту свідка залежить від суду; 4) суд бере активну участь у допиті свідка. 

 Кожен свідок допитується окремо. Послідовність допиту свідків встановлюється судом. 

Свідки, які ще не дали показань, не можуть перебувати в залі судового засідання під час 

розгляду справи. 

 Кожний допитаний свідок залишається в залі судового засідання до закінчення судового 

засідання. У разі відкладення судового засідання або оголошення перерви, з‘являтися в 

наступне судове засідання свідки не зобов‘язані. Суд може дозволити допитаним свідкам 

залишити залу засідання суду до закінчення розгляду справи за згодою сторін. Це може бути 

викликано станом здоров'я свідка, виробничою необхідністю та іншими поважними причинами. 

 З урахуванням специфіки цивільного процесу можна виділити 8 стадій допиту свідка:  

1) підготовка допиту;  

2) анкетування свідка; 

3) попередження про відповідальність та присяга;  

4) розповідь свідка; 

5) встановлення психологічного контакту; 

6) перехресний допит; 



7) фіксація показань свідка; 

8) оцінка показань свідка. 

4. Постановлення й оголошення судового рішення. Таємниця нарадчої кімнати. 

Відповідно до ст.259 ЦПК України, суди ухвалюють рішення, постанови іменем України 

негайно після закінчення судового розгляду. 

Рішення та постанови приймаються, складаються і підписуються в нарадчій кімнаті 

складом суду, який розглянув справу. Якщо в одному провадженні об’єднані кілька 

взаємопов’язаних самостійних вимог, суд може ухвалити щодо будь-якої вимоги часткове 

рішення та продовжити провадження в частині невирішених вимог. Якщо за вимогами, 

об’єднаними в одне провадження, відповідачем є одна особа, ухвалення часткового рішення не 

допускається у разі обґрунтованих заперечень з боку відповідача. 

Суд може вирішити питання розподілу судових витрат у додатковому рішенні після 

ухвалення рішення за результатами розгляду справи по суті. 

Ухвали суду, які оформлюються окремим документом, постановляються в нарадчій 

кімнаті, інші ухвали суд може постановити, не виходячи до нарадчої кімнати. 

Ухвали суду, постановлені окремим документом, підписуються суддею (суддями) і 

приєднуються до справи. Ухвали, постановлені судом, не виходячи до нарадчої кімнати, 

заносяться до протоколу судового засідання. 

У виняткових випадках залежно від складності справи складання повного рішення 

(постанови) суду може бути відкладено на строк не більш як десять днів, а якщо справа 

розглянута у порядку спрощеного провадження - не більш як п’ять днів з дня закінчення 

розгляду справи. Складання повного тексту ухвали, залежно від складності справи, може бути 

відкладено на строк не більш як п’ять днів з дня оголошення вступної та резолютивної частин 

ухвали. 

Судове рішення, що містить вступну та резолютивну частини, має бути підписане всім 

складом суду і приєднане до справи. 

Виправлення в рішеннях і ухвалах повинні бути застережені перед підписом судді. Усі 

судові рішення викладаються письмово у паперовій та електронній формах. 

Судові рішення викладаються в електронній формі з використанням Єдиної судової 

інформаційно-телекомунікаційної системи шляхом заповнення відповідних форм 

процесуальних документів, передбачених Положенням про Єдину судову інформаційно-

телекомунікаційну систему, і підписуються електронним цифровим підписом судді (в разі 

колегіального розгляду - електронними цифровими підписами всіх суддів, які входять до 

складу колегії).  

Таємниця наради суддів є одним із найважливіших принципів правосуддя, що служить 

гарантом об'єктивності, незалежності, безсторонності, неупередженості і справедливості 

суду. 

Згідно п. 5 ч. 7 ст. 56 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» законодавцем 

зобов’язано суддю не розголошувати відомості, які становлять таємницю, що охороняється 

законом, у тому числі таємницю нарадчої кімнати і закритого судового засідання аж до 

притягнення судді до дисциплінарної відповідальності. Отже, таємниця нарадчої кімнати є 

охоронюваною законом. 

Відповідно до ст.227 ЦПК, після судових дебатів суд виходить до нарадчої кімнати 

(приміщення, спеціально призначеного для ухвалення судових рішень) для ухвалення рішення у 

справі, оголосивши орієнтовний час його проголошення. 

https://protocol.ua/ua/pro_sudoustriy_i_status_suddiv_stattya_56/


Якщо під час ухвалення рішення виявиться потреба з’ясувати будь-яку обставину через 

повторний допит свідків або через іншу процесуальну дію, суд постановляє ухвалу про 

поновлення судового розгляду. Розгляд справи у цьому разі проводиться в межах, необхідних 

для з’ясування обставин, що потребують додаткової перевірки. 

Після закінчення поновленого розгляду справи суд залежно від його результатів 

відкриває судові дебати з приводу додатково досліджених обставин і виходить до нарадчої 

кімнати для ухвалення рішення або, якщо вчинення необхідних процесуальних дій у даному 

судовому засіданні виявилося неможливим, оголошує перерву. 

 

Питання для самоперевірки та контролю засвоєння знань: 

 

1. Які питання, які вирішуються у підготовчій частині судового засідання. 

2. Охарактеризуйте порядок розгляду справи по суті як частина судового засідання. 

3. Визначте порядок ухвалення і проголошення рішення суду. 

4. Визначте підстави і поряок оголошення перерви в судовому засіданні. 

5. Визначте підстави відкладення розгляду справи. 

6. Визначте підстави закриття провадження у справі та його процесуальні наслідки 

 7.Охарактеризуйте порядок ухвалення і проголошення рішення суду. 

8. Визначте підстави оголошення перерва в судовому засіданні. 

9. Визначте підстави відкладення розгляду справи. 

10. Визначте підстави обов’язкового та факультативного зупинення провадження у 

справі. 

11. Визачте підстави закриття провадження у справі та його процесуальні наслідки. 

12. Охарактризуйте порядок ведення журналу судового засідання як процесуального документа. 

13. Визначте порядок ознайомлення та подання зауважень щодо неповноти або 

неправильності запису в журналі судового засідання. 

14.Охарактеризуйте порядок складання та оформлення протоколів про окремі процесуальні 

дії. 

 

 

 

 

 

Викладач ____________Панченко Л.О. 
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