




  ЗМІСТ  

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 4 

2. ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 5 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 5 

4. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 6 

5. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 7 

6. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 9 

 6.1. Лекції 9 

 6.2. Практичні заняття 14 

 6.3. Самостійна робота 15 

 6.4. Орієнтовна тематика індивідуальних та групових завдань 16 

7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 18 

8. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 18 

9. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ 18 

10. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 19 

11. ПЕРЕЛІК НАОЧНИХ ТА ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ 21 

12. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 23 



1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Згідно з навчальним планом на 2019–2020 навчальний рік, на вивчення 

навчальної дисципліни «Цивільне процесуальне право» для денної форми 

навчання виділено всього 150 академічних годин (5 кредитів ЕCTS), у т .ч. 

аудиторних – 70 години (лекції – 28, практичні заняття – 42), самостійна 

робота студентів – 80 годин. 
 

Опис навчальної дисципліни за показниками та формами навчання 

наведено в таблиці: 

 

 Шифр та Характеристика навчальної 
 

Найменування 
найменування дисципліни 

 

галузі знань, 
  

заочна 
 

показників денна форма 
 

 

спеціальності, рівень 
 форма 

 

 навчання 
 

 

 
вищої освіти 

 навчання 
 

   
 

Кількість кредитів, Галузь знань Обов’язкова 
 

відповідних ЕCTS – 5 08 «Право» 

  

Рік підготовки: 
 

Змістових модулів –  
3-й 

 
3-й 

 

6 
  

 

    
 

Індивідуальне  Семестр 
 

науково-дослідне 
Спеціальність: 181 

   
 

завдання – 5-й 
 

5-6-й 
 

«Право» 
 

 

практичне 
   

 

    
 

Загальна кількість  Лекції  
 

академічних годин –  
28 год 

 
16 год 

 

150 
  

 

    
 

Тижневих годин для  Практичні 
 

денної форми 
Перший 

42 год.  8 год. 
 

навчання: Самостійна робота 
 

(бакалаврський) 
 

аудиторних – 5 80 год 
 

126 год.  

рівень вищої освіти 
 

 

самостійної роботи Підсумковий контроль:  

 
 

студента – 4  іспит  
 

 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Цивільне процесуальне 

право» є поглиблене вивчення понять про предмет і систему цивільного 

процесуального права, принципів цивільного судочинства, суб’єктів 

цивільних процесуальних правовідносин, процесуальних строків й судових 

витрат, поняття доказів, юрисдикції та підсудності, видів провадження 

цивільного процесу в суді першої інстанції та при перегляді судових рішень, 

виконання судових рішень, тощо. 



2. ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Навчальна дисципліна «Цивільне процесуальне право» базується на 

знаннях таких навчальних дисциплін, як «Конституційне право», 

вивчених на 1 курсі та «Цивільне право», вивченому на 1-му - 2-му курсі. 

 
 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Символ результатів 

навчання за 

спеціальністю «Право» 

відповідно до освітньо-

професійної програми 

 

 

Результати навчання з навчальної дисципліни 

РН 1 РН 1. Визначати вагомість та переконливість 

аргументів в процесі оцінки заздалегідь невідомих умов 

та обставин. 

РН 2. РН 2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у 

контексті аналізованої проблеми і демонструвати 

власне бачення шляхів її розв’язання. 

РН 3 РН 3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з 

різних джерел. 

РН 4 РН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на 

основі аналізу відомої проблеми. 

РН 5 РН 5. Давати короткий висновок щодо окремих 

фактичних обставин з достатньою обґрунтованістю. 

РН 6 РН 6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, 

аналізуючи відому проблему.  

РН 7 РН 7. Складати та узгоджувати план власного 

дослідження і самостійно збирати матеріали за 

визначеними джерелами. 

РН 8 

 

РН 8. Використовувати різноманітні інформаційні 

джерела для повного та всебічного встановлення 

певних обставин. 

РН 9 РН 9. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні 

яких потрібна допомога і діяти відповідно до 

отриманих рекомендацій. 

РН 11 РН 11. Володіти базовими навичками риторики. 

 



РН 12 РН 12 Доносити до респондента матеріал з певної 

проблематики доступно і зрозуміло 

РН 13 РН 13 Пояснювати характер певних подій та процесів з 

розумінням професійного та суспільного контексту. 

РН 14 РН 14. Належно використовувати статистичну 

інформацію, отриману з першоджерел та вторинних 

джерел для своєї професійної діяльності.  

РН 17 РН 17. Працювати в групі, формуючи власний внесок у 

виконання завдань групи. 

РН 18 РН 18. Виявляти знання і розуміння основних сучасних 

правових доктрин, цінностей та принципів 

функціонування національної правової системи. 

РН 19 РН 19. Демонструвати необхідні знання та розуміння 

сутності та змісту основних правових інститутів і норм 

фундаментальних галузей права. 

РН 20 РН 20. Пояснювати природу та зміст основних 

правових явищ і процесів 

РН 21 РН 21. Застосовувати набуті знання у різних правових 

ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і 

формувати обґрунтовані правові висновки. 

РН 22  РН 22. Готувати проекти необхідних актів застосування 

права відповідно до правового висновку зробленого у 

різних правових ситуаціях. 

РН 23 РН 23. Надавати консультації щодо можливих способів 

захисту прав та інтересів клієнтів у різних правових 

ситуаціях. 

 

 

  



4. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО» 

  
Змістовний модуль І. ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ 

ПРАВА  

Тема 1. Предмет і система цивільного процесуального права  

Тема 2. Цивільні процесуальні правовідносини 

 

Змістовний модуль ІІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО 

ПРОЦЕСУ  

Тема 3. Сторони у цивільному процесі. Треті особи в цивільному процесі 

Тема 4. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано 

право захищати права, свободи та інтереси інших осіб 

Тема 5. Представництво в цивільному процесі 

Тема 6. Цивільна юрисдикція. Підсудність цивільних справ 

Тема 7. Процесуальні строки 

Тема 8. Судові витрати 

Тема 9. Цивільна процесуальна відповідальність 

Тема 10. Докази та процес доказування у цивільному процесі  

 

Змістовний модуль ІІІ. ПРОВАДЖЕННЯ В СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ 

Тема 11. Наказне провадження 

Тема 12. Позов 

Тема 13. Відкриття провадження у справі. Провадження у справі до судового 

розгляду 

Тема 14. Судовий розгляд 

Тема 15. Судове рішення. Заочний розгляд справи 

Тема 16. Окреме провадження 

 

Змістовний модуль ІV. ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ  

Тема 17. Апеляційне провадження  

Тема 18. Касаційне провадження 

Тема 19. Провадження у зв'язку з винятковими та нововиявленими 

обставинами 

 

Змістовний модуль V. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПИТАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З 

ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ У ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ 

Тема 20. Виконавче провадження 

Тема 21. Судовий контроль за виконанням судових рішень 

 

Змістовний модуль VІ. МІЖНАРОДНИЙ ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС  

Тема 22. Цивільне судочинство України з іноземним елементом 

 

 

 



5. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назви змістових  

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

 

всього 

у тому числі  

всього 

у тому числі 

л п лб інд СРС л п лб інд СРС 

Модуль 1 

 

Змістовий модуль 1. ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА 

Тема 1. 

Предмет і 

система 

цивільного 

процесуального 

права 

4 2 2      2  2 2 

Тема 2 

Цивільні 

процесуальні 

правовідносини 

4 2 2     2   2 2 

 

Змістовий модуль 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

Тема 3. 

Сторони в 

цивільному 

процесі. Треті 

особи. 

8 2 2   4  2   2 4 

Тема 4. 

Участь у 

цивільному 

процесі органів 

та осіб, яким 

законом надано 

право захищати 

права, свободи 

та інтереси 

інших осіб. 

6  2   4     4 4 

Тема 5. 

Представництво 

в цивільному 

процесі. 

8 2 2   4   2  4 4 

Тема 6 

Цивільна 

юрисдикція. 

Підсудність 

цивільних справ. 

8 2 2   4   2  4 4 

Тема 7. 

Процесуальні 

строки. 

6  2   4  2   4 4 

Тема 8. 

Судові витрати. 

6  

 

2   4  2   4 4 



Тема 9. 

Цивільна 

процесуальна 

відповідальність 

8 2 2   4  2   2 2 

Тема 10. 

Докази й 

доказування. 

8 2 2   4     2 2 

Разом  модуль 1 66 14 20   32 60 6   20 20 

Модуль 2 

 

Змістовий модуль 3. ПРОВАДЖЕННЯ В СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ 

Тема 11. 

Наказне 

провадження. 

8 2 2   4  2 2  4 4 

Тема 12. 

Позов. 

7 1 2   4  2   2 4 

Тема 13. 

Відкриття 

провадження у 

справі. 

Провадження у 

справі до 

судового 

розгляду. 

7 1 2   4  2   2 2 

Тема 14. 

Судовий розгляд 

7 1 2   4      2 2 

Тема 15.  

Судове рішення. 

Заочний розгляд 

справи 

7 1 2   4       

Тема 16. Окреме 

провадження. 

8 2 2   4     2 2 

 

Змістовий модуль 4. ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ 

Тема 17. 

Апеляційне 

провадження. 

8 2 2   4       

Тема 18. 
Касаційне 

провадження. 

7 1 2   4       

Тема 19. 

Провадження у 

зв'язку з 

винятковими та 

нововиявленими 

обставинами. 

7 1 2   4       

 

Змістовий модуль 5. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПИТАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ВИКОНАННЯМ 

СУДОВИХ РІШЕНЬ У ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ 

Тема 20. 
Виконавче 

6 1 1   4       



провадження. 

Тема 21. 
Судовий 

контроль за 

виконанням 

судових рішень. 

6 1 1   4       

 

Змістовий модуль 6. МІЖНАРОДНИЙ ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС 

Тема 22. 
Цивільне 

судочинство 

України з 

іноземним 

елементом 

6  2   4       

Разом  модуль 2 84 14 22   48 60 6   10 42 

Всього годин  150 28 4   2   80 150 16 8  40 86 

 

Примітка: л – лекції, п – практичні заняття, лб–лабораторно-практичні 

заняття; інд – індивідуальні завдання, СРС – самостійна робота студентів. 

  



6. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

6.1. Лекції 

 

ТЕМА І ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ К-ть 

год. 

Змістовий модуль 1.  

ЦИВІЛЬНЕ  ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА   

 

1.1.Предмет, методи й система цивільного процесуального права 

Поняття, предмет, метод і система цивільного процесуального права. 

Джерела цивільного процесуального права. Стадії цивільного 

процесуального  права.  Цивільна  процесуальна  форма. Принципи 

цивільного процесуального права. Місце процесуального  права в 

правовій  системі  України. Цивільний процесуальний кодекс України. 

Цивільно-процесуальні документи, їх структура. 

2 

1.2. Цивільні процесуальні правовідносини 

Поняття цивільних процесуальних правовідносин та  їх особливості. 

Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин. Об’єкти цивільних 

процесуальних правовідносин. Зміст цивільних процесуальних  

правовідносин.  Підстави  виникнення  цивільних процесуальних 

правовідносин.  Суд  як  обов’язковий  суб'єкт цивільних 

процесуальних правовідносин. Особи, які беруть участь у справі. 

Особи, які не беруть участі у справі. Зміст і об’єкт цивільних 

правовідносин. 

2 

Змістовний модуль ІІ. 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

 

2.1. Сторони в цивільному процесі. Треті особи в цивільному 

процесі 

Поняття сторін у цивільному процесі, їх процесуальні права й 

обов’язки.   Процесуальна співучасть: мета, підстави, види. 

Процесуальні права й обов'язки співучасників. Належність сторін до 

справи. Поняття   належної і неналежної сторін. Умов, процесуальний  

порядок і правові  наслідки  заміни  неналежної сторони. 

Процесуальне правонаступництво. Поняття й види третіх осіб. Треті  

особи, які висувають і які не висувають самостійні вимоги. 

2 

2.2. Представництво в цивільному процесі 

Поняття  й  значення  представництва в цивільному  процесі. Види 

представництва й повноваження процесуального представника. 

Умови, необхідні  для здійснення особою представництва в 

цивільному процесі. Процесуальні права й обов'язки представника в 

цивільному процесі.  Умови  здійснення представництва в цивільному 

процесі. Процесуально-правове становище  представника  у  

провадженні  цивільних  справ у суді першої  інстанції.  

Процесуально-правове  становище  працівника  у провадженні  з  

2 



перевірки  законності  і  обґрунтованості судових рішень та їх 

виконання. 

2.3. Цивільна юрисдикція та підсудність цивільних справ 

Поняття, види і загальні правила підвідомчості цивільних справ. 

Поняття й значення підсудності, види підсудності. Порядок передачі 

справи з одного суду до іншого. Наслідки порушення правил про 

підсудність. 

2 

2.4. Санкції цивільного процесуального права 

Цивільно-процесуальна відповідальність: поняття, види й функції. 

Цивільно-процесуальні штрафи. Відшкодування майнових збитків. 

Поняття, види й функції санкцій цивільного процесуального права. 

Суб’єкти відповідальності, підстави й порядок накладання штрафів. 

Зменшення й зняття штрафу. Відшкодування майнових збитків. 

2 

2.5. Докази й доказування 

Поняття й мета доказування в цивільному процесі. Поняття й види 

доказів у цивільному процесі. Класифікація доказів. Поняття і 

визначення  предмету  доказування. Роль доказів і доказування в 

цивільному процесі. Предмет доказування. Експертиза в цивільному 

процесі. Засоби доказування. 

2 

Змістовний модуль ІІІ.  

ПРОВАДЖЕННЯ В СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ 

 

3.1. Наказне провадження 

Поняття і зміст наказного провадження. Підстави для відкриття 

наказного провадження. Строки видачі судового наказу. Цілі 

наказного провадження. Процедура наказного  провадження. Завдання 

наказного провадження. Процедура наказного провадження. Підстави 

видачі судового наказу. Порядок подання заяви про видачу судового 

наказу. Порядок  скасування судового наказу. 

2 

3.2. Позов 

Позов як процесуальний засіб порушення цивільної справи в суді. 

Прийняття позовної заяви. Підстави для відмови у прийнятті позовної 

заяви. Захист інтересів відповідача. Процесуальні дії судді у ході 

підготовки справи. Призначення справи до судового розгляду. 

Поняття позову, його елементи, види позовів. Право на позов і право 

на подання позову. Процесуальний порядок подання позову. 

1 

3.3. Порушення цивільної справи в суді. Досудовий розгляд справи 

Досудовий  розгляд справи як стадія цивільного процесу. 

Процесуальні дії судді у ході досудового розгляду справи. 

Процесуальна діяльність осіб, які беруть участь у досудовому розгляді  

справи. Питання, які суддя виясняє у ході досудового розгляду справи. 

Процесуальний порядок укладення мирової угоди в досудовому 

розгляді справи.  Відмова  від позову в  досудовому розгляді  справи. 

Визнання позову відповідачем  у  досудовому розгляді справи. 

Призначення справи до судового розгляду. 

1 



3.4. Судовий розгляд. 

Судове засідання – процесуальна форма розгляду цивільних справ. 

Поняття й види судових постанов. Зміст рішення. Набрання рішення 

законної сили. Окремі ухвали, їх зміст і значення. Складові частини  

судового  засідання  та  їх  зміст.  Відкладання  розгляду справи. 

Зупинення провадження по справі. Закриття провадження по справі. 

Залишення заяви без розгляду. 

1 

3.5. Постанови суду першої інстанції 

Протокол судового засідання, його зміст і значення.  Право 

ознайомлення з  протоколом  і  подання зауважень  на протокол. 

Поняття й види судових постанов. Суть і види судових постанов. Суть 

і значення судового рішення. Вимоги, яким має відповідати судове 

рішення. Усунення недоліків судового рішення судом, який його  

оголосив.  Набрання  рішення  законної  сили.  Ухвали  суду першої 

інстанції, поняття, зміст, види. Законна сила судових ухвал. 

1 

3.6. Окреме провадження 

Суть і значення  окремого  провадження.  Особи, які  беруть участь  у 

справах  окремого провадження.  Особливості  розгляду справ  

окремого  провадження.  Окреме  провадження:  поняття  й значення. 

Процесуальні засоби порушення цивільного процесу у справах  

окремого провадження. Особливості розгляду  справ окремого 

провадження. 

2 

Змістовний модуль ІV. 

ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ 

 

4.1. Апеляційне оскарження рішень і ухвал суду першої інстанції 

Суть  і  значення  апеляційного  оскарження  рішення  суду  й подання  

прокурора.  Право  апеляційного  оскарження  рішень  і внесення на 

них подання, порядок його реалізації. Повноваження суду апеляційної 

інстанції. Строки апеляційного оскарження. Форма й  зміст  

апеляційної  скарги,  апеляційного  подання  прокурора. Підготовка  

апеляційного  розгляду  справи.  Розгляд  справи  судом апеляційної  

інстанції.  Повноваження  суду  апеляційної  інстанції. Порядок 

ухвалення рішень та ухвал суду апеляційної інстанції. 

2 

4.2. Касаційне провадження  

Суть і значення  касаційного  оскарження  рішення  суду, подання  

прокурора.  Процесуальний  порядок  розгляду  касаційної скарги,  

подання  судом  другої  інстанції.  Повноваження  суду касаційної 

інстанції. Право касаційногооскарження  й опротестування рішень і 

ухвал та порядок його реалізації. Суб’єкти оскарження.  Зміст  

касаційної  скарги  (подання).  Процесуальний порядок і строки  

розгляду справ у касаційній  інстанції. Повноваження суду касаційної 

інстанції. Підстави для скасування рішення, зміни й прийняття нового 

рішення. Ухвала суду другої інстанції.  

1 

4.3. Перегляд рішень і ухвал, що набрали законної сили в зв’язку з 1 



нововиявленими та винятковими обставинами 

Суть,  значення  й  підстави  для  перегляду  судових  рішень, ухвал  і  

постанов  у  порядку  судового  нагляду.  Суть,  значення  й підстави 

для перегляду рішень, ухвал і постанов суду в зв’язку з 

нововиявленими  обставинами.  Процесуальний  порядок  перегляду 

справ. Право на опротестування в порядку судового нагляду рішень, 

ухвал  і  постанов  суду,  процесуальний  порядок  його  реалізації. 

Об’єкти опротестування в порядку нагляду. Зміст і форма протесту в  

порядку  нагляду.  Суди,  в  компетенцію  яких  входить  перегляд 

справ у порядку нагляду. 

Змістовний модуль V.  

ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПИТАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ВИКОНАННЯМ 

СУДОВИХ РІШЕНЬ У ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ 

 

5.1. Поняття та значення стадії судового виконання рішень. 

Органи примусового виконання 

Виконавче провадження як стадія цивільного процесу. Органи 

примусового  виконання.  Правові  засади судового виконання. 

Підстави виконання  і  виконавчі  документи. Стадії  виконавчого 

провадження. Органи  примусового  виконання. Особи, які  беруть 

участь у справі в стадії судового виконання, їх процесуальні права й 

обов’язки. Підстави виконання. Виконавчі документи. Процесуальні 

строки  пред’явлення   виконавчих   документів до примусового 

виконання. 

1 

5.2. Загальні правила судового виконання. Контроль і перевірка 

судового виконання 

Процесуальний порядок застосування заходів примусового виконання. 

Контроль і перевірка судового виконання. Поворот виконання. 

Загальні правила судового виконання. Процесуальний порядок 

застосування заходів примусового виконання. Розподіл стягнутих сум 

між стягувачами. Контроль і перевірка судового виконання. 

1 

Разом 28 

 

 

6.2. Практичні заняття 

 
№ Назва теми Кількість 

годин 

1.  Предмет і система цивільного процесуального права 2 

2.  Цивільні процесуальні правовідносини 2 

3.  Сторони у цивільному процесі. Треті особи в цивільному 

процесі 

2 

4.  Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким законом 

надано право захищати права, свободи та інтереси інших 

осіб 

2 



5.  Представництво в цивільному процесі 2 

6.  Цивільна юрисдикція. Підсудність цивільних справ 2 

7.  Процесуальні строки 2 

8.  Судові витрати 2 

9.  Цивільна процесуальна відповідальність 2 

10.  Докази та процес доказування у цивільному процесі 2 

11.  Наказне провадження 2 

12.  Позов 2 

13.  Відкриття провадження у справі. Провадження у справі до 

судового розгляду 

2 

14.  Судовий розгляд 2 

15.  Судове рішення. Заочний розгляд справи 2 

16.  Окреме провадження 2 

17.  Апеляційне провадження 2 

18.  Касаційне провадження 2 

19.  Провадження у зв'язку з винятковими та нововиявленими 

обставинами 

2 

20.  Виконавче провадження 2 

21.  Судовий контроль за виконанням судових рішень 1 

22.  Цивільне судочинство України з іноземним елементом. 1 

 Разом  42 

 

 

6.3. Самостійна робота 

 

 
№ Назва теми Кількість 

годин 

1.  Предмет і система цивільного процесуального права. 2 

2.  Цивільний процес в системі юридичних наук. 2 

3.  Цивільні процесуальні правовідносини. 2 

4.  Сторони у цивільному процесі.  2 

5.  Треті особи в цивільному процесі. 2 

6.  Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким законом 

надано право захищати права, свободи та інтереси інших 

осіб 

2 

7.  Присяжні. 2 

8.  Представництво в цивільному процесі. 2 

9.  Цивільна юрисдикція. . 2 

10.  Підсудність цивільних справ. 2 

11.  Процесуальні строки. 2 

12.  Судовий збір 2 

13.  Судові витрати. 2 



14.  Цивільна процесуальна відповідальність. 2 

15.  Процесуальні санкції. 2 

16.  Докази та процес доказування у цивільному процесі. 2 

17.  Види судових експертиз. 2 

18.  Наказне провадження. 2 

19.  Позов. 2 

20.  Відкриття провадження у справі.  2 

21.  Провадження у справі до судового розгляду. 2 

22.  Спрощене провадження в цивільних справах 2 

23.  Судовий розгляд. 2 

24.  Судове рішення. 2 

25.  Порядок офіційного опублікування судових рішень. 2 

26.  Єдиний державний реєстр судових рішень. 2 

27.  Заочний розгляд справи. 2 

28.  Провадження, пов’язані з дієздатністю та правоздатністю 

фізичних осіб. 

2 

29.  Розгляд судом справ про усиновлення. 2 

30.  Розгляд  судом  справ  про  встановлення  фактів, що 

мають юридичне значення. 

2 

31.  Розгляд судом справ щодо майна. 2 

32.  Розгляд судом справ про розкриття банками інформацію. 2 

33.  Розгляд заяв про надання медичної допомоги. 2 

34.  Апеляційне провадження 2 

35.  Касаційне провадження 2 

36.  Провадження у зв'язку з винятковими та нововиявленими 

обставинами 

2 

37.  Виконавче провадження 2 

38.  Судовий контроль за виконанням судових рішень 2 

39.  Цивільне судочинство України з іноземним елементом. 2 

40.  Імплементація основних норм конвенції про захист прав і 

свобод людини у цивільний процес України. 

2 

 Разом  80 

 
Примітка: У розрахунку годин на виконання самостійної роботи передбачено час на 

виконання індивідуальних завдань 
 

 

 

  



6.4. Орієнтовна тематика індивідуальних та групових завдань 

 

1. Особливості реалізації принципу гласності в сучасному судочинстві. 

2. Принцип доступності правосуддя в цивільному процесі: теорія і 

практика. 

3. Сторони як суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин. 

4. Треті особи в цивільному процесі: проблемні питання теорії і практики. 

5. Особливості участі спеціаліста в цивільному процесі. 

6. Представник сторін, третіх осіб, як суб’єкт цивільних процесуальних 

правовідносин. 

7. Проблемні питання принципу диспозитивності в цивільному процесі. 

8. Юридична природа мирової угоди: проблеми теорії і практики. 

9. Медіація у цивільних спорах. 

10. Правова природа наказного провадження. 

11. Правова природа судового наказу та підстави його видачі: проблеми 

теорії та практики. 

12. Роль попереднього судового засідання в підготовці справи до судового 

розгляду. 

13. Проблемні питання заочного розгляду цивільних справ. 

14. Поняття і значення принципів цивільного процесуального права як 

найважливіших гарантій здійснення правосуддя. 

15. Висновок експерта як засіб доказування. 

16. Спірні питання поняття і сутності позовного провадження. 

17. Судові акти в механізмі реалізації судової влади в цивільному процесі. 

18. Проблемні питання законності і обґрунтованості судового рішення і його 

реалізація. 

19. Передумови права на пред’явлення позову та умови його належного 

здійснення. 

20. Проблемні питання законності і обґрунтованості судового рішення і його 

реалізації. 



7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

Під час лекційного курсу застосовуються слайдові презентації у 

програмі Microsoft Office Power Point, роздатковий матеріал, дискусійне 

обговорення проблемних питань. 

Практичні заняття проводяться у вигляді семінарів-практикумів з 

виконанням ситуаційних та розрахункових завдань ‒ індивідуальних та в 

групах; наукових досліджень; конференцій; ділових та рольових ігор. 

Особливим методом навчання  в рамках навчальної дисципліни 

«Цивільне процесуальне право» є навчальні судові процеси та навчальні 

судові дебати. 

 

 

8. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

Поточний контроль з рамках навчальної дисципліни «Цивільне 

процесуальне право» включає тематичне оцінювання та модульний контроль. 

Тематичне оцінювання аудиторної та самостійної роботи студентів 

здійснюється на основі отриманих ними поточних оцінок за усні та письмові 

відповіді з предмету, самостійні, практичні та контрольні роботи. 

Поточний контроль за виконанням ІНДЗ здійснюється відповідно до 

графіку виконання завдання. 

Модульний контроль проводиться у формі комп’ютерного тестування. 

Кількість отриманих балів з кожного виду навчальних робіт за різними 

формами поточного контролю виставляється студентам у журнал академічної 

групи та електронний журнал після кожного контрольного заходу. 

Підсумковий контроль навчальної діяльності студентів здійснюється у 

формі заліку за результатами поточного контролю (тематичного оцінювання, 

виконання ІНДЗ та модульного контролю) і не передбачає обов’язкової 

присутності студентів. Результати заліку оприлюднюються в журналі 



академічної групи до початку екзаменаційної сесії. Задовільний результат є 

підставою для допуску до іспиту. 

 

9. ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Оцінка за лекційне заняття виставляється за активність студента в 

дискусії, якість конспекту. 
 

Оцінку на практичному занятті студент отримує за виконані 

розрахункові, командні проекти, зроблені доповіді, презентації, реферати, 

есе, активність під час дискусій. 
 

Під час модульного та підсумкового контролю засобами оцінювання 

результатів навчання з дисципліни є стандартизовані комп’ютерні тести.  

 

10. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
 

Поточний контроль успішності здобувачів вищої освіти здійснюється 

за чотирирівневою шкалою ‒ «2», «З», «4», «5». 
 

Критерії оцінювання результатів навчання  

за чотирирівневою шкалою 
 

Бали Критерії оцінювання 

«Відмінно» Отримують за роботу, в якій повністю і правильно 

виконано завдання. Водночас здобувач вищої освіти має 

продемонструвати вміння аналізувати і оцінювати явища, 

факти і процеси, застосовувати наукові методи для аналізу 

конкретних ситуацій, робити самостійні висновки, на 

основі яких прогнозувати можливий розвиток подій і 

процесів, докладно обґрунтувати свої твердження та 

висновки. 

«Добре» Отримують за роботу, в якій повністю і правильно 

виконано 75 % завдань. Водночас здобувач вищої освіти 

виявляє навички аналізувати і оцінювати явища, факти і 

події, робити самостійні висновки, на основі яких 

прогнозувати можливий розвиток подій і процесів та 

докладно обґрунтувати свої твердження та висновки. 

«Задовільно» Отримують за роботу, в якій правильно виконано 60 % 

завдань. При цьому здобувач вищої освіти не виявив 

вміння аналізувати і оцінювати явища, факти та 

недостатньо обґрунтував твердження та висновки, 

недостатньо певно орієнтується у навчальному матеріалі. 

«Не Отримують за роботу, в якій виконано менш як 60 % 



задовільно» завдань. При цьому здобувач вищої освіти демонструє 

невміння аналізувати явища, факти, події, робити 

самостійні висновки та їх обґрунтувати, що свідчить про 

те, що студент не оволодів програмним матеріалом. 

 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни виставляється за 100-бальною 

шкалою.  Вона обчислюється як середнє арифметичне значення (САЗ) всіх 

отриманих студентом оцінок з наступним переведенням їх у бали за такою 

формулою: 

БПК =
САЗ×maxПК

5
, 

де БПК – бали з поточного контролю; САЗ – середнє арифметичне значення 

усіх отриманих студентом оцінок (з точністю до 0,01); mах ПК – максимально 

можлива кількість балів з поточного контролю. 

Відсутність студента на занятті у формулі приймається як «0». 

 

Критерії оцінювання за дворівневою шкалою 

 

Під час проведення іспиту навчальні досягнення студентів оцінюються за 

дворівневою шкалою: зараховано, незараховано. 

Оцінка «зараховано» (60‒100 балів) ставиться студентові, який виявив 

знання основного навчального матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого 

навчання і майбутньої роботи за фахом, здатний виконувати завдання, 

передбаченні програмою, ознайомлений з основною рекомендованою 

літературою; під час виконання завдань припускається помилок, але 

демонструє спроможність їх усувати. 

Оцінка «не зараховано» (1‒59 балів) ставиться студентові, який допускає 

принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань, не може 

продовжити навчання чи розпочати професійну діяльність без додаткових 

занять з відповідної навчальної дисципліни. 
 

 

Шкала оцінювання успішності здобувачів вищої освіти 
 

За 100-бальною 

шкалою 

За шкалою 

ECTS 

За національною шкалою 

іспит залік 

90‒100 A Відмінно  

 

 

Зараховано 

82‒89 B Добре 

75‒81 C 

64‒74 D Задовільно 

60‒63 E 

35‒59 FX Незадовільно (не зараховано) з можливістю 

повторного складання 

1‒34 F Незадовільно (не зараховано) з обов’язковим 

повторним вивченням 



 

Розподіл балів, що присвоюється здобувачам вищої освіти за підсумкового 

контролю «іспит» 
 

 

Види робіт 

 

Лекції  

Практичні 

заняття 

Самостій- 

на робота 

Модуль-

ний 

контроль 

 

ІНДЗ 

Іспит Загаль-

ний 

бал 

Максимально 

можлива 

кількість балів 

 

10 

 

10 

 

10 

 

20 

 

20 

 

30 

 

100 

 

 

11. ПЕРЕЛІК НАОЧНИХ ТА ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ 

 

Наочні засоби: 
 

1. Слайдові презентації у програмі Microsoft Office Power Point;  
2. Нормативно-правова база;  
3. Зразки договорів.  
4. Процесуальні документи 

5. Зал судових засідань 
 
 

 

12. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

 

Базова 

1. Васильєв С. В. Цивільний процес. Підручник. / С. В. Васильєв. К.: 

Алерта, 2019. 506 с. 

2. Курс цивільного процесу : підручник / [В. В. Комаров, В. А. Бігун, В.В. 

Баранкова та ін.]; за ред. В. В. Комарова. – Х. : Право, 2011. – 1352 с. 

3. Навроцька Ю. В., Верба-Сидор О. Б., Воробель У. Б. Цивільне 

процесуальне право України: навчальний посібник (у схемах і таблицях) / 

за заг. ред. Ю. В. Навроцької. – Львів: Львівський державний університет 

внутрішніх справ, 2013. – 388 с. 

4. Цивільний процесуальний кодекс : науково-практичний аналіз / 

З.Ромовська, Н. Шумська, Н. Шумська. – К.: ВД «Дакор», 2013. – 600 с. 

5. Цивільний процес України : підручник / За заг. ред. Є. О. Харитонова, О. 

І. Харитонової, Н. Ю. Голубєвої. К. : Істина, 2012. 536 с. 

6. Цивільний процес України : підручник; [за загальною ред. д.ю.н., доцента 

М. М. Ясинка]. – К. : Алерта, 2014. – 744 с. 

7. Цивільне судочинство України: основні засади та інститути / Комаров 

В.В., Гусаров К.В., Сакара Н.Ю. та ін..; за ред.. В.В. Комарова. – 

Х.:Право, 2016. – 848 с. 



8. Цивільний процес України: Навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищих 

навчаль-них закладів / І. О. Ізарова, Р. Ю. Ханик-Посполітак. – Київ : ВД 

«Дакор», 2018. –276 с. 

 

Нормативно-правові акти 

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради 

України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. 

2. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року // 

Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 40–41, 42. – Ст.492. 

3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. (з наст. змінами і 

доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №40-44.– 

Ст. 356. 

4. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 // Відомості Верховної Ради 

України. - 2002.- № 21-22.- Ст.135. 

5. Про виконавче провадження: Закон України02.06.2016 року, № 1404-VIII. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1404-19/print1481147872104653 

6. Про  прокуратуру  :  Закон  України,  14.10.2014  року,  №  1697-VII. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1697-18/print1481266553353130 

7. Про судовий збір : Закон України, 08.07.2011. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3674-17/conv 

8. Про судоустрій і статус суддів: Закон України, 02.06.2016, № 1402-VIII // 

Відомості Верховної Ради. – 2016. - № 31. - ст.545. 
 


