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1. Опис дисципліни 

Анотація 

дисципліни 

(Призначення 

навчальної 

дисципліни) 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є суспільні відносини у 

сфері здійснення правосуддя у цивільних справах, а також отримання 

навичок застосовування відповідних нормативних актів, складання 

цивільних процесуальних документів, вирішування конкретних 

практичних питань, пов’язаних із застосуванням норм цивільного 

процесуального права.  

Мета вивчення Комплексна юридична професійна підготовка студентів-юристів, що 

полягає в опануванні основних положень чинного цивільного 

процесуального законодавства України, що регулює суспільні 

відносини у сфері здійснення правосуддя у цивільних справах, а 

також отримання навичок застосовування відповідних нормативних 

актів, складання цивільних процесуальних документів, вирішування 

конкретних практичних питань, пов’язаних із застосуванням норм 

цивільного процесуального права, і відстежування змін в поточному 

законодавстві. 

Завдання 

навчальної 

дисципліни 

Ознайомити студентів з необхідними джерелами права; сприяти 

глибокому засвоєнню нормативних актів, прищепити вміння 

працювати з ними; ознайомити з принципами права і навчити 

використовувати їх зміст при вирішенні конкретних правових 

питань; навчити застосовувати теоретичні положення на практиці; 

прищепити навики складання процесуальних документів у цивільних 

справах; дати чітке уявлення про роль права, обов'язки і конкретну 

діяльність різних суб'єктів процесу, про вимоги що їм пред'являються 

як з правової, так і моральної точок зору. 

Пререквізити Вивчення дисципліни «Цивільний процес» базується на знаннях, 

отриманих під час опанування дисциплін Теорія держави та права 

Цивільне право, Юридична деонтологія; Конституційне право; 

Теорія держави та права; Історія держави і права; Історія вчень про 

державу і право; Судові та правоохоронні органи України; 

Адвокатура України; Сімейне право, Житлове право, Земельне право, 

Трудове право, Кримінально-процесуальне право, Міжнародне 

право.  

 Необхідна для використання студентами одержаних знань в процесі 

навчання за програмою підготовки «бакалавр», при проходженні 

практики тощо, а згодом при опануванні у подальшому інших 

цивільно-правових дисциплін 

Встановлені 

програмні 

результати 

навчання 

РН3. Проводитизбір і інтегрований аналіз матеріалів з різних 

джерел. 

РН5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин 

(даних) з достатньою обґрунтованістю. 

РН15. Вільно використовувати для професійної діяльності доступні 

інформаційні технології і базиданих. 

РН18. Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових 

доктрин, цінностей та принципів функціонування національної 

правової системи. 

РН19. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та 

змісту основних правових інститутів і норм фундаментальних 

галузей права. 

РН21. Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, 

виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані 

правові висновки. 



РН22. Готувати проекти необхідних актів застосування права 

відповідно до правового висновку зробленого у різних правових 

ситуаціях. 

РН23. Надавати консультації щодо можливих способів захисту  

прав та інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях. 

 

 

  



2. Обсяг та ознаки навчальної дисципліни 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів–4 

Галузь  знань: 

08 Право 

 

 

Обов’язкова 

 

 

Модулів – 1 

 

Спеціальність: 

081 Право 

 

Рівень вищої освіти: 

перший (бакалаврський) 

Ступінь вищої освіти: 

«бакалавр» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3 

 

3-й 

 

3-й 

Семестр 

Загальна кількість годин - 120 

 

 

5-й 

 

5-й 

Лекції 

 

20 год. 

 

6 год. 

Практичні, семінарські 

 

20 год. 

 

6 год. 

Лабораторні 

0 год. 0 год. 

Самостійна робота 

 

80 год. 

 

108 год  

в  т. ч. Індивідуальні  завданні 

 

40 год. 

 

54 год 

 

Вид контролю: іспит 

 
 

 

 

 

 

 

 



3. Дидактична карта дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усьог

о  

у тому числі усього  у тому числі 

л П л

а

б 

ін

д 

с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Модуль 1 

 

Змістовий модуль 1 

 

Тема 1. Цивільне 

процесуальне право 

України як галузь права. 

12 2 2 - - 8  

12 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

12 

Тема 2. Цивільні 

процесуальні 

правовідносини. 

Цивільна юрисдикція. 

Підсудність. 

12 2 2 - - 8 12 1 1 - - 10 

Тема 3. Суд як суб’єкт 

цивільного процесу. 

Учасники цивільного 

процесу. 

12 2 2 - - 8 12 1 1  - - 10 

Тема 4. Доказування та 

докази в цивільному 

процесі. Процесуальні 

строки. 

12 2 2 - - 8 12 1 1 - - 10 

Тема 5. Судові витрати. 

Заходи процесуального 

примусу та 

забезпечення позову. 

12 2 2 - - 8 12 1 1 - - 10 

 

Модуль 2 

Змістовий модуль 2 

Тема 6. Позовне 

провадження. Позов. 

12 2 2 - - 8 12 1 1 - - 10 

Тема 7. Наказне 

провадження. 

12 2 2 - - 8 12 - - - - 12 

Тема 8. Окреме 

провадження. 

12 2 2 - - 8 12 - - - - 12 

Тема 9. Перегляд 

судових рішень. 

12 2 2 - - 8 12 - - - - 12 

Тема 10.  Виконання 

судових рішень. 

Оскарження рішень 

третейських судів та 

оспорювання рішень 

міжнародних 

комерційних 

12 2 2 - - 8 12 1 1 - - 10 



арбітражів. 

Разом за змістовим 

модулем 1-3 

 

120 

 

20 

 

20 

 

- 

 

- 

 

80 

 

120 

 

6 

 

6 

- -  

108 

Усього за курс 120 20 20 - - 80    120 6  6      108 
 

Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

(денне) 

1 Цивільнепроцесуальне право України як галузь права. 8 

2 Цивільні процесуальні правовідносини. Цивільна юрисдикція. 

Підсудність. 

8 

3 Суд як суб’єкт цивільного процесу. Учасники цивільного процесу. 8 

4 Доказування та докази в цивільному процесі. Процесуальні строки. 8 

5 Судові витрати. Заходи процесуального примусу та забезпечення 

позову. 

8 

6 Позовне провадження. Позов. 8 

7 Наказне провадження. 8 

 

8 Окреме провадження. 8 

 

9 Перегляд судовихрішень. 8 

10 Виконання судових рішень. Оскарження рішень третейських судів 

та оспорювання рішень міжнародних комерційних арбітражів. 

8 

Усього 80 

 

Індивідуальні завдання (теми): 

 1. Принципи цивільного процесуального права: теоретичні аспекти та реалізація у 

практичній діяльності. 

2. Правовий статус учасників цивільного процесу за законодавством України. 

3. Право відводу у цивільному процесуальному праві України: види, підстави, 

процесуальний порядок. 

4. Правова характеристика заяв по суті справи у суді першої інстанції. 

5. Спрощене позовне провадження у цивільному процесуальному праві України. 

6. Малозначні справи у цивільному процесі: поняття та особливості розгляду. 

7. Зловживання правом у цивільному процесі: поняття, види, санкції. 

8. Заходи процесуального примусу у цивільному процесі України. 

9. Касаційне провадження як стадія цивільного процесу. 

10. Правова характеристика наказного провадження у цивільному процесі. 

11. Правова характеристика висновку експерта як різновиду доказів у цивільному 

процесі. 

12. Правова характеристика судових витрат у цивільному процесі. 

13. Електронні докази у цивільному процесуальному праві України. 

14. Правова характеристика процесуального статусу представника у цивільному 

процесі України. 

15. Цивільна юрисдикція та її види. 

 

5. Методи навчання 1. Словесні (пояснення, розповідь, лекція, бесіда), 

наочні (ілюстрація, демонстрація), практичні вправи. 

2. Індуктивні (вивчення явищ від одиничного до 

загального), дедуктивні (вивчення явищ від загального 

окремого). 



3. Проблемно-пошукові, дослідницькі, евристичні, 

аналітичні. 

6. Система контролю та 

оцінювання. 

Система складається з поточного, модульного та 

підсумкового контролю: 

Поточний контроль здійснюється у кожній академічній групі, 

і полягає у тому, що студенти готують демонстрації, 

семінарські заняття, практичні вправи, дискусії, бесіди, 

вирішення ситуаційних задач, робота з нормативно-

правовими актами, підготовка індивідуальних завдань.                                                               

Модульний контроль проводиться на відповідному до 

навчального графіку тижні. Формою проведення модульного 

контролю є виконання контрольної роботи, оформленої 

письмово. Тривалість складання студентом модульної 

контрольної роботи не перевищує двох академічних годин. 

Максимальний рейтинговий бал при цьому не перевищує 40 

балів. 

Підсумковим контролем засвоєння дисципліни є екзамен. У 

відповідності до стандарту підприємства підсумковий 

контроль автоматично проставляється як сума рейтингових 

балів поточного та модульного контролю. У разі 

недостатньої кількості балів (<60) та мінімально необхідної 

кількості балів поточного контролю (від 20 балів) студент 

має змогу здавати екзамен у письмовій формі за 

екзаменаційними білетами, що розроблені викладачем, 

згідно за розробленим навчальним відділом розкладом. 

Письмову роботу кодують та надають викладачу на 

перевірку. Кількість максимальних рейтингових балів 

становить 40. Ці бали замінюють рейтингові бали 

модульного контролю, та у разі достатньої кількості з 

поточним контролем ставиться оцінка. Кількість спроб 

складання іспиту не перевищує трьох. 

7. Політика дисципліни. Курс передбачає роботу в колективі. 

Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до 

конструктивної критики. 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом 

оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних 

причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 

навчання може відбуватись в дистанційному режимі за 

погодженням із керівником курсу та презентувати виконані 

завдання під час консультації викладача. 

Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення 

питань, що стосуються тем лекційних занять, які не ввійшли 

в теоретичний курс, або ж були розглянуті коротко, їх 

поглиблена проробка за рекомендованою літературою, а 

також виконання завдань з метою закріплення теоретичного 

матеріалу. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути 

виконані у встановлений термін. 

Студент, який спізнився, вважається таким, що пропустив 

заняття з неповажної причини з виставленням 0 балів за 

заняття, і при цьому має право бути присутнім на занятті. 

За використання телефонів і комп’ютерних засобів без 



дозволу викладача, порушення дисципліни студент отримує 

за заняття 0 балів і зобов’язаний відпрацювати таке заняття. 

Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня 

після встановленого терміну. При цьому оцінка знижується 

на 10 %. 

Здобувачі вищої освіти мають право скласти екзамен 

автоматично, у випадку, якщо впродовж семестру такі 

здобувачі набрали 60-100 балів. 

Під час роботи над завданнями не допустимо порушення 

академічної доброчесності: при використанні Інтернет 

ресурсів та інших джерел інформації студент повинен 

вказати джерело, використане під час виконання завдання. 

•Списування під час контрольних робіт та екзаменів 

заборонені (в т.ч. із використанням мобільних пристроїв). 

Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під 

час он-лайн тестування. 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

№ 

з/п 
Модуль Змістовний модуль Тема Бали 

1 

Модуль 1 

 

 

 

 

 

 

Модуль 2 

Змістовний модуль 1 

 

 

Тема 1 

Тема 2 

5 

5 

1 

Змістовний модуль 2 

2 Тема 3 

Тема 4 

Тема 5 

5 

5 

5 
3 

4 

5 

6 

Змістовний модуль 3 

Тема 6 

Тема 7 

Тема 8 

Тема 9 

Тема 10 

5 

7 5 

8 5 

 5 

 5 

9 Самостійна робота  10 

10 Модульна робота 40 

11 Разом за модулем 1 та 2 100 

 Підсумковий тест (екзамен) 40 

 Разом за дисципліною 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 
для заліку 

90 – 100 відмінно 

зараховано 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 



35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

10. Питання до іспиту: 

1. Предмет та метод цивільного процесуального права. 

2. Поняття та стадії цивільного судочинства. 

3. Види цивільного судочинства. 

4. Поняття, значення та класифікації принципів цивільного процесуального права. 

5. Поняття, значення та загальна характеристика видів цивільної юрисдикції.  

6. Поняття та види підсудності. 

7. Недопустимість суперечок між судами про підсудність. Наслідки порушення правил 

щодо підсудності. 

8. Поняття та особливості цивільних процесуальних правовідносин. 

9. Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин. 

10. Зміст та об’єкт цивільних процесуальних правовідносин. 

11. Поняття сторін в цивільному процесі. Права та обов’язки сторін. 

12. Поняття, підстави та види процесуальної співучасті. 

13. Належна та неналежна сторона в цивільному процесі. Наслідки заміни неналежної 

сторони. 

14. Процесуальне правонаступництво: види та значення. 

15. Поняття третіх осіб у справах позовного провадження. Види третіх осіб. 

16. Поняття та значення та види представництва в цивільному процесі. 

17. Законне представництво в цивільному судочинстві. 

18. Права і обов’язки представника в цивільному процесі. 

19. Мета і підстави участі в цивільному процесі державних органів, органів місцевого 

самоврядування та фізичних осіб, яким законом надано право захищати права інших осіб. 

20. Підстави та процесуальні форми участі прокурора в цивільному процесі.  

21. Поняття, значення та види судових повісток. 

22. Порядок вручення судових повісток. Розшук відповідача. 

23. Поняття і види судових витрат. 

24. Стягнення судового збору за цивільним процесуальним законодавством. 

25. Розподіл судових витрат та їх відшкодування. Звільнення від сплати судових витрат. 

26. Значення і поняття доказування та доказів у цивільному процесі. 

27. Поняття та класифікація доказів в цивільному процесі. 

28. Належність доказів. Допустимість засобів доказування.Достовірність та достатність 

доказів. 

29. Забезпечення доказів. 

30. Оцінка доказів в цивільному процесі. 

31. Поняття, елементи та види позову. 

32. Право на позов. 

33. Види позовного провадження. 

34. Види заяв по суті справи. 

35. Зміст позовної заяви. Особливості змісту позовної заяви по певних категоріях справ. 

36. Зміни в позовному спорі. 

37. Об’єднання та роз’єднання позовів. 

38. Процесуальні засоби захисту інтересів відповідача в суді. 

39. Ціна позову. 

40. Забезпечення позову. 



41. Процесуальний порядок пред’явлення позову. 

42. Прийняття судом позовної заяви. 

43. Поняття та значення стадії підготовчого провадження як самостійної стадії цивільного 

процесу. 

44. Процесуальні межі стадії підготовчого провадження. 

45. Підготовче засідання. 

46. Діяльність суду в стадії підготовчого провадження. 

47. Діяльність осіб, що беруть участь у цивільному процесі, на стадії підготовчого 

провадження. 

48. Участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції. 

49. Наслідки неявки в судове засідання особи, яка бере участь у справі. 

50. Значення та зміст судового розгляду справи як окремої стадії цивільного процесу. 

51. Підготовча частина судового засідання: значення та зміст. 

52. Розгляд справи по суті. 

53. Судові дебати. 

54. Постановлення судового рішення. 

55. Питання, які вирішує суд під час ухвалення рішення. 

56. Ускладнення в цивільному процесі: проблеми, юридичні наслідки. 

57. Протокол судового засідання. Протокол про окрему процесуальну дію. 

58. Заочний розгляд справи. 

59. Розгляд справ у порядку спрощеного провадження. 

60. Поняття, форми та види судових рішень. 

61. Вимоги до судового рішення. 

62. Питання, які вирішує суд під час ухвалення рішення. 

63. Порядок ухвалення та проголошення рішення суду. 

64. Зміст (структура) рішення суду. 

65. Внесення виправлень у судове рішення. 

66. Набрання рішенням суду законної сили. Порядок оскарження рішення суду. 

67. Ухвали суду. Порядок оскарження ухвали. 

68. Поняття наказного провадження. Поняття судового наказу. 

69. Вимоги, за якими може бути видано судовий наказ. 

70. Форма і зміст заяви про видачу судового наказу. 

71. Судовий збір за подання заяви про видачу судового наказу. 

72. Порядок розгляду заяв про видачу судового наказу. 

73. Поняття та особливості окремого провадження. 

74. Справи, які розглядаються в порядку окремого провадження. 

75. Суб’єкти в справах окремого провадження: особливості їх процесуального статусу. 

76. Порядок та підстави порушення справ окремого провадження. Особливості заяв у 

окремому провадженні. 

77. Процесуальний порядок розгляду справ про обмеження цивільної дієздатності 

фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної 

дієздатності фізичної особи. 

78. Процесуальний порядок розгляду справи про надання неповнолітній особі повної 

цивільної дієздатності. 

79. Процесуальний порядок розгляду справ про усиновлення. 

80. Процесуальний порядок розгляду судом справ про встановлення фактів, що мають 

юридичне значення. 

81. Процесуальний порядок розгляду справ про відновлення прав на втрачені цінні папери 

на пред'явника та векселі. 

82. Процесуальний порядок розгляду справи про передачу безхазяйної нерухомої речі у 

комунальну власність. 

83. Процесуальний порядок розгляду справи про визнання спадщини відумерлою. 



84. Процесуальний порядок розгляду справи про надання особі психіатричної допомоги в 

примусовому порядку. 

85. Процесуальний порядок розгляду справи про примусову госпіталізацію до 

протитуберкульозного закладу. 

86. Процесуальний порядок розгляду справи про розкриття банком інформації, яка містить 

банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб. 

87. Завдання і значення апеляційного провадження. 

88. Право апеляційного оскарження рішення. 

89. Строки і порядок подання апеляційної скарги. 

90. Суди апеляційної інстанції у цивільних справах. 

91. Розгляд справи судом апеляційної інстанції. 

92. Межі розгляду справи апеляційним судом. 

93. Повноваження суду апеляційної інстанції. 

94. Ухвали та постанови суду апеляційної інстанції. 

95. Завдання і значення касаційного провадження. 

96. Право касаційного оскарження рішення, ухвали. 

97. Строки і процесуальний порядок касаційного оскарження. 

98. Порядок розгляду справи судом касаційної інстанції. 

99. Повноваження суду касаційної інстанції. 

100. Межі розгляду справи судом касаційної інстанції. 

101. Постанови та ухвали суду касаційної інстанції. 

102. Завдання перегляду судових рішень за нововиявленими або виключними 

обставинами. 

103. Підстави для перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами. 

104. Підстави для перегляду судових рішень у зв’язку з виключними обставинами. 

105. Строк подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або 

виключними обставинами. 

106. Порядок перегляду судового рішення за нововиявленими або виключними 

обставинами. 

107. Повноваження суду щодо розгляду заяви про перегляд судового рішення за 

нововиявленими або виключними обставинами. 

108. Поняття і загальні правила виконавчого провадження. 

109. Діяльність суду у стадії виконавчого провадження. 

110. Поняття третейського суду та третейського розгляду. 

111. Види третейських судів в Україні. Порядок утворення третейського суду. 

112. Оскарження рішення третейського суду. 

113. Виконання рішення третейського суду. 

114. Провадження у справах за участю іноземних осіб. 

115. Судові доручення. 
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