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1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників
Вид дисципліни
Мова викладання, навчання та оцінювання
Загальний обсяг кредитів / годин
Курс
Семестр
Кількість змістових розділів з розподілом:
Обсяг кредитів
Обсяг годин, в тому числі
Аудиторні
Модульний контроль
Семестровий контроль
Самостійна робота
Форма семестрового контролю

Характеристика
дисципліни за формами
навчання
денна
обов’язкова
українська
6 / 180
4
7
8
3
3
3
3
90
90
54
54
6
6
30
30
екзамен

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни «Цивільний процес» є: оволодіння
студентами поглибленими знаннями теорії цивільного процесуального права і змісту
цивільного судочинства, формування у них навиків і умінь їх глибокого осмислення і
правильного застосування норм цивільного судочинства на практиці.
Основними завданнями вивчення дисципліни Цивільний процес є:
 подання студентам поглиблених знань теорії цивільного процесуального права і
всебічного аналізу практики його застосування;
 розвиток у студентів навиків самостійної творчої роботи при закріпленні
теоретичних знань у ході вивчення курсу;
 закріплення навиків самостійного вивчення і аналізу цивільного процесуального
законодавства і правозастосовчої практики;
 допомогти студентам всебічно й глибоко зрозуміти природу і сутність цивільних
процесуальних відносин,
 підготувати до практичної діяльності висококваліфікованих фахівцівправознавців.




У студента мають бути сформовані такі предметні компетентності:
здатність грамотно застосовувати понятійно-категоріальний апарат, нормативноправову лексику і спеціальну термінологію з питань цивільного процесуального
права;
вміння орієнтуватися в основних проблемах науки процесуального права;
вміння використовувати джерела цивільного процесуального права для
вирішення конкретної процесуальної ситуації;
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здатність висловлювати правові аргументи з посиланнями на акти цивільнопроцесуального законодавства у скарзі до відповідного державного органу чи у
позовній заяві до суду;
вміння застосовувати процесуальний порядок захисту майнових і особистих
немайнових прав і охоронюваних законом інтересів громадян;
здатність виявляти основні проблеми правозастосовчої (судової) практики
використання цивільно-процесуальних норм, що регулюють відносини
цивільного судочинства;
здатність використовувати норми цивільного процесуального права України та
судову практику у цивільних справах;
готовність складати цивільно-процесуальні документи та ділову документацію;
вміння правильно тлумачити та використовувати норми цивільного
процесуального права під час виконання своїх службових обов’язків;
вміння оцінювати належність та допустимість доказів у цивільній справі;
готовність до всебічного і глибокого правового аналізу спірних ситуацій під час
цивільного процесу;
готовність використовувати під час професійної діяльностінауковий,
нормативний та інтерпретаційний (судовий, роз'яснювальний) матеріал.
3. Результати навчання за дисципліною
В результаті вивчення навчальної дисципліни Цивільний процес студент:
знає норми, структуру і зміст Цивільного процесуального кодексу України;
знає норми чинного законодавства, а саме: Закон України Про судоустрій і статус
суддів від 07.07.2010 р., Закон України Про судову експертизу від 19.11.2012 р.,
Закон України Про прокуратуру від 14.10.2014 р., Закон України Про виконавче
провадження від 08.03.2015 р., Закон України Про державну виконавчу службу від
01.01.2015 р., Закон України Про адвокатуру та адвокатську діяльність від
06.02.2015 р. та може їх застосовувати на практиці;
вміє складати процесуальні документи: заяву на ознайомлення з матеріалами
справи, заяву на отримання рішення, заяву на скасування судового наказу, заяву
про виклик свідка, клопотання про витребування доказів, клопотання про
долучення
документів до матеріалів справи, клопотання про призначення
експертизи;
здійснює правовий аналіз ситуації при проведенні консультації, вміє надавати усну
консультацію щодо процесуального порядку захисту майнових і особистих
немайнових прав замовника;
знає структуру позовної заяви, матеріальну і процесуальну сторону позову,
предмет, підставу та прохальну частину заяви; вміє юридично грамотно складати
позовну заяву;
вміє готувати пакет процесуальних документів для подачі їх в суд, у тому числі шляхом відправки поштовою службою;
вміє використовувати сайт http://zakon.rada.gov.ua/ та інші інтернет-ресурси для
пошуку нормативно-правових актів та необхідної процесуальної документації;
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4. Структура навчальної дисципліни
п/п

Самостійна
робота

Індивідуаль
ні заняття

Семінарськ
их

Лекцій

Разом

Практичних

Кількість годин
Назви теоретичних розділів

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ І. Предмет, система, принципи цивільного процесуального права та цивільні
процесуальні правовідносини. Правосуддя в цивільних справах
1
Предмет і система цивільного процесуального права
7
2
5
2
Принципи цивільного процесуального права
9
2
2
5
3
Цивільні процесуальні правовідносини
8
2
2
2
2
Модульний контроль
2
Всього
26
6
2
2
4
10
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІІ. Учасники в цивільному процесі
4
Сторони в цивільному процесі
7
2
5
5
Треті особи в цивільному процесі
6
2
2
2
6
Участь прокурора та органів виконавчої влади в цивільному процесі
7
2
5
7
Представництво в цивільному процесі
8
2
2
2
2
Модульний контроль
2
Всього 30
8
2
4
4
10
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ IIІ. Підвідомчість та підсудність цивільних справ. Доказування і докази в цивільному
процесі. Постанови суду першої інстанції
8
Основні положення про докази
7
2
5
9
Доказування і докази в цивільному процесі
8
4
2
2
10
Процесуальні строки. Судові виклики та повідомлення
9
4
5
11
Судові витрати. Заходи процесуального примусу
8
2
2
2
2
Модульний контроль
2
Всього 34
12
2
4
4
10
Всього за 7 семестр 90
26
6
10
12
30
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІV. Порушення у суді цивільної справи. Підготовка цивільної справи до судового
розгляду її розгляд. Наказне провадження
12
Пред’явлення позову. Порушення у суді цивільної справи. Зупинення і
закриття провадження у справі
9
4
5
13
Мета і значення підготовки цивільної справи до судового розгляду
6
2
2
2
14
15

Судовий розгляд цивільної справи
Заочний розгляд справи. Стягнення на підставі судового наказу
Модульний контроль

9
4
5
8
2
2
2
2
2
Всього 34
12
2
4
4
10
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ V. Окреме провадження. Провадження в апеляційній інстанції та в касаційному
порядку
16
Окреме провадження
7
2
5
17
Провадження в апеляційній інстанції
6
2
2
2
18
Провадження в касаційному порядку
7
2
5
Перегляд судових рішень Верховним Судом України. Провадження за
нововиявленими та винятковими обставинами
8
2
2
2
2
Модульний контроль
2
Всього 30
8
2
4
4
10
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ VI. Процесуальні питання, пов'язані з виконанням судових рішень у цивільних справах.
Судовий контроль за виконанням судових рішень. Цивільні процесуальні права іноземних громадян та осіб без
громадянства
20
Виконавче провадження
7
2
5
21
Визнання та звернення до виконання рішення іноземного суду, що
підлягає примусовому виконанню
6
2
2
2
22
Цивільні процесуальні права іноземних громадян та осіб без
громадянства
11
2
2
2
5
Модульний контроль
2
19
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Всього
Всього за 8 семестр
Разом

7

26
90
180

6
26
52

2
6
12

2
10
20

4
12
24

10
30
60

5. Програма навчальної дисципліни
Змістовний модуль 1. Предмет, система, принципи цивільного
процесуального права та цивільні процесуальні правовідносини. Правосуддя в
цивільних справах
ТЕМА
1. Судова влада і правосуддя в цивільних справах. Поняття,
предмет і система цивільного процесуального права
Форми захисту цивільних прав, свобод та інтересів фізичних осіб, юридичних
осіб та інтересів держави. Поняття господарського судочинства. Законодавство, яке
застосовується при вирішенні господарських спорів. Розмежування компетенції
загальних і господарських судів. Поняття про нотаріат. Третейські суди: поняття,
види, компетенція. Поняття цивільного процесу. Стадії цивільного процесу. Поняття
цивільної процесуальної форми. Предмет, метод та джерела цивільного
процесуального права. Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система.
Основна література: 1-5. Додаткова література: 4, 8.
ТЕМА 2. Принципи цивільного процесуального права
Поняття і значення принципів цивільного процесуального права.
Автоматизована система документообігу суду як спосіб забезпечення дотримання
принципів цивільного процесуального права. Система принципів цивільного
процесуального права: верховенство права; повага до честі і гідності, рівність усіх
учасників судового процесу перед законом та судом; гласність і відкритість судового
процесу та його повне фіксування технічними засобами; змагальність сторін;
диспозитивність; пропорційність; обов’язковість судового рішення; забезпечення
права на апеляційний перегляд справи; забезпечення права на касаційне оскарження
судового рішення у випадках, встановлених законом; розумність строків розгляду
справи судом; неприпустимість зловживання процесуальними правами;
відшкодування судових витрат сторони, на користь якої ухвалене судове рішення.
Основна література: 1-5. Додаткова література: 1, 3.
Семінар 1. Система, предмет та принципи цивільного процесу. Суб’єкти та об’єкти
цивільно-процесуальних правовідносин (2 год.)
ТЕМА 3. Цивільні процесуальні правовідносини
Цивільні процесуальні правовідносини. Поняття, ознаки та підстави
виникнення, зміни та припинення цивільних процесуальних правовідносин. Суб'єкти
цивільних процесуальних правовідносин та їх класифікація. Об'єкт та зміст цивільних
процесуальних правовідносин.
Основна література: 1-5. Додаткова література: 5, 7.
Семінар 2. Обчислення процесуальних строків та судового збору (2 год.)
Змістовний модуль 2. Учасники в цивільному процесі
ТЕМА 4. Цивільна юрисдикція
Предметна та суб’єктна юрисдикція. Справи, що відносяться до юрисдикції
загальних судів. Інстанційна юрисдикція. Суд першої інстанції. Суд апеляційної
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інстанції. Суд касаційної інстанції. Територіальна юрисдикція(підсудність).
Підсудність справ, у яких однією зі сторін є суд або суддя. Підсудність справ за
місцем проживання або місцезнаходженням відповідача. Підсудність справ за
вибором позивача. Виключна підсудність. Передача справи з одного суду до іншого.
Основна література: 1-5. Додаткова література: 6.
Практична робота 1. Сторони та треті особи в цивільному процесі. (2 год.)
ТЕМА 5. Суд як суб'єкт цивільних процесуальних правовідносин
Суд як суб'єкт цивільних процесуальних правовідносин. Склад суду. Підстави
для відводу судді. Порядок вирішення заявленого відводу (самовідводу). Наслідки
відводу суду (судді).
Основна література: 1-5. Додаткова література: 8, 9.
ТЕМА 6. Сторони в цивільному процесі
Учасники справи. Склад учасників справи. Цивільна процесуальна
правоздатність та дієздатність. Права та обов'язки учасників справи. Сторони в
цивільному процесі. Поняття, процесуальні права і обов'язки сторін. Умови і порядок
заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідачів. Наслідки заміни
неналежного відповідача, залучення співвідповідачів.
Основна література: 1-5. Додаткова література: 12, 17.
ТЕМА 7. Процесуальна співучасть. Треті особи в цивільному процесі.
Правонаступництво
Процесуальна співучасть. Поняття та види процесуальної співучасті. Умови
процесуальної співучасті. Процесуальні права та обов'язки співучасників. Треті особи
в цивільному процесі. Поняття третіх осіб, їх процесуальні права та обов'язки.
Підстави та процесуальний порядок залучення (вступу) третіх осіб. Треті особи, які
заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору. Відміна третіх осіб, які заявляють
самостійні вимоги щодо предмета спору, від первісних позивачів та співпозивачів.
Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору. Порядок
залучення (вступу) їх до справи. Відміна третіх осіб, які не заявляють самостійних
вимог щодо предмета спору, від співучасників (співпозивачів, співвідповідачів).
Процесуальне правонаступництво. Умови участі у справі правонаступника. Види
правонаступництва. Відмінність заміни осіб у процесі у порядку правонаступництва
від заміни осіб у порядку заміни неналежного відповідача належним.
Основна література: 1-5. Додаткова література: 9, 14.
ТЕМА 8. Представники в судовому процесі
Поняття, значення та види судового представництва. Законні представники.
Особи, які можуть бути представниками. Особи, які не можуть бути представниками.
Повноваження представника у суді. Документи, що посвідчують повноваження
представника. Представництво в суді як вид правничої допомоги. Участь у
цивільному процесі органів та осіб, яким за законом надано право звертатися до суду
в інтересах інших осіб. Підстави та форми їх участі. Їх процесуальні права та
обов'язки. Інші учасники судового процесу.
Основна література: 1-5. Додаткова література: 10.
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ТЕМА 9. Інші учасники в судовому процесі
Поняття, значення та види судового представництва. Особи, які є іншими
учасниками судового процесу (помічник судді, секретар судового засідання, судовий
розпорядник, свідок, експерт, експерт з питань права, перекладач, особа, спеціаліст).
Їх процесуальні права та обов'язки.
Основна література: 1-5. Додаткова література: 11-14.
Семінар 3. Процесуальний статус прокурора та органів виконавчої влади в
цивільному процесі. Особливості представництва в цивільному процесі (2 год.)
Практична робота 2. Складання процесуальних заяв (2 год.)
Змістовний модуль 3. Підвідомчість та підсудність цивільних справ.
Доказування і докази в цивільному процесі. Постанови суду першої інстанції
ТЕМА 10. Основні положення про докази
Мета та етапи доказування у цивільному процесі. Межі доказування у
цивільному процесі. Поняття доказів та засобів доказування у цивільному процесі.
Доказові факти. Предмет доказування. Визначення предмета доказування у
конкретних цивільних справах. Обов'язок доказування і подання доказів. Правові
презумпції (поняття, значення). Витребування доказів. Підстави звільнення від
доказування. Належність доказів. Допустимість доказів. Достовірність доказів.
Достатність доказів. Класифікація доказів. Пояснення сторін, третіх осіб та їхніх
представників. Визнання обставин, відмова від визнання обставин.
Основна література: 1-5. Додаткова література: 17, 18.
ТЕМА 11. Докази та доказування
Допит сторін, третіх осіб та їхніх представників як свідків. Показання свідків.
Порядок допиту свідків. Використання свідком письмових записів. Порядок допиту
малолітніх і неповнолітніх свідків. Оголошення показань свідків. Письмові докази.
Порядок дослідження письмових доказів. Оголошення і дослідження змісту
особистих паперів, листів, записів телефонних розмов, телеграм та інших видів
кореспонденції. Протокол судового засідання як різновид письмових доказів.
Повернення оригіналів письмових доказів. Речові докази. Порядок їх дослідження.
Відтворення звукозапису, демонстрація відеозапису і їх дослідження. Огляд доказів
за їх місцезнаходженням. Огляд речових доказів, що швидко псуються. Повернення
речових доказів. Висновок експерта у галузі права. Підстави призначення, зміст
висновку та його оцінка. Електронні докази. Висновок експерта. Підстави і порядок
призначення експертизи. Обов'язкове призначення експертизи. Комісійна експертиза.
Комплексна експертиза. Додаткова і повторна експертиза. Судові доручення щодо
збирання доказів. Порядок їх оформлення та виконання. Забезпечення доказів.
Підстави, способи і порядок забезпечення доказів.
Основна література: 1-5. Додаткова література: 14,15.
Практична робота 3. Підвідомчість та підсудність цивільних справ. Доказування в
цивільному процесі (2 год.)
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ТЕМА 12. Процесуальні строки. Судові виклики та повідомлення
Процесуальні строки. Поняття, види та порядок обчислення процесуальних
строків. Початок перебігу процесуальних строків. Закінчення процесуальних строків.
Зупинення процесуальних строків. Наслідки пропущення процесуальних строків.
Поновлення та продовження процесуальних строків. Судові повістки і оголошення
про виклик у суд. Повістка-повідомлення. Порядок вручення судових повісток.
Основна література: 1-5. Додаткова література: 4, 8.
Семінар 4. Позов. Поняття й види судових постанов (2 год.)
ТЕМА 13.Судові витрати. Заходи процесуального примусу
Поняття та види судових витрат. Судовий збір. Порядок обчислення та сплати.
Порядок повернення судового збору. Витрати, що пов'язані з розглядом справи.
Розподіл судових витрат між сторонами. Розподіл витрат у разі визнання позову,
закриття провадження або залишення позову без розгляду.Підстави і порядок
застосування заходів процесуального примусу. Види заходів процесуального
примусу. Попередження. Видалення із залу судового засідання. Тимчасове вилучення
доказів для дослідження судом (відмінність від витребування доказів). Привід свідка.
Штраф.
Основна література: 1-5. Додаткова література: 4, 8.
Семінар 5. Складання процесуальних документів (2 год.)
Змістовний модуль 4. Порушення у суді цивільної справи. Підготовка цивільної
справи до судового розгляду її розгляд. Наказне провадження
ТЕМА 14. Позовне провадження 2
Право на судовий захист. Поняття і сутність позовного провадження. Письмові
заяви учасників. Заяви по суті. Заяви з процесуальних питань. Поняття позову та
його елементи. Види позовів. Забезпечення позову. Способи забезпечення позову.
Розгляд заяви про забезпечення позову.
Основна література: 1-5. Додаткова література: 5, 11.
ТЕМА 15. Відкриття провадження у справі та підготовче провадження
Відкриття провадження у справі. Пред'явлення позову. Позовна заява та її
реквізити. Об'єднання та роз'єднання кількох позовних вимог. Підготовче
провадження. Підготовче засідання. Подання відзиву, відповіді на відзив та
заперечення.
Врегулювання спору за участю судді. Підстави, порядок, строки. Мирова угода.
Зміна позову. Відмова від позову. Визнання позову.
Основна література: 1-5. Додаткова література: 12, 13.
Практична робота 4. Порушення у суді цивільної справи. Зупинення і закриття
провадження у справі (2 год.)
Семінар 6. Підготовка цивільної справи до судового розгляду. Судовий розгляд цивільної
справи (2 год.)
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ТЕМА 16. Розгляд справ по суті
Розгляд справи по суті. Судове засідання, порядок його проведення. Закриття і
зупинення провадження у справі. Залишення позову без розгляду.
Основна література: 1-5. Додаткова література: 2, 5, 11.
ТЕМА 17. Судові рішення та їх види
Судові рішення. Види судових рішень. Питання, які вирішує суд під час
ухвалення рішення. Зміст рішення. Проголошення рішення.
Основна література: 1-5. Додаткова література: 3, 8.
ТЕМА 18. Спрощене провадження та заочний розгляд справи
Розгляд справ у порядку спрощеного провадження. Заочний розгляд справи.
Умови проведення та порядок заочного розгляду справи. Заочне рішення. Заява про
перегляд заочного рішення. Скасування та оскарження заочного рішення.
Основна література: 1-5. Додаткова література: 16, 17.
Семінар 7. Складання позовної заяви (2 год.)
Змістовний модуль 5. Окреме провадження. Провадження в апеляційній
інстанції та в касаційному порядку
ТЕМА 19. Наказне провадження
Поняття та особливості наказного провадження. Вимоги за якими може бути
виданий судовий наказ. Підсудність. Форма і зміст заяви про видачу судового наказу.
Підстави для відмови у прийнятті заяви про видачу судового наказу чи її повернення.
Судовий збір за подання заяви про видачу судового наказу. Підстави для відмови у
прийнятті заяви про видачу судового наказу. Наслідки повернення заяви або відмови
в її прийнятті. Порядок розгляду заяв про видачу судового наказу. Зміст судового
наказу. Надіслання боржникові копії судового наказу. Форма і зміст заяви про
скасування судового наказу та строки її подання. Розгляд заяви про скасування
судового наказу. Набрання судовим наказом законної сили та видача його
стягувачеві. Скасування судового наказу. Заява про скасування судового наказу, її
форма та зміст, строки подання. Розгляд заяви про скасування судового наказу.
Основна література: 1-5. Додаткова література: 9, 10.
Семінар 8. Заочний розгляд справи. Стягнення на підставі судового наказу.
Процесуальний порядок розгляду справ окремого провадження (2 год.)
ТЕМА 20.Окреме провадження
Загальна характеристика окремого провадження в цивільному судочинстві.
Поняття окремого провадження. Справи, що розглядаються в порядку окремого
провадження. Порядок розгляду справ окремого провадження. Розгляд судом справ
про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи
недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи. Розгляд судом
справ про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності. Розгляд судом
справ про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою.
Розгляд судом справ про усиновлення.
Основна література: 1-5. Додаткова література: 15, 16.
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ТЕМА 21.Окреме провадження
Розгляд судом справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення.
Розгляд судом справ про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника та
векселі. Розгляд судом справ про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну
власність. Розгляд судом справ про визнання спадщини відумерлою. Розгляд судом
справ про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку. Розгляд
судом справ про обов'язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу.
Розгляд судом справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську
таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб. Розгляд судом справ про видачу і
продовження обмежувального припису.
Основна література: 1-5. Додаткова література: 12,13.
Практична робота 5. Провадження в апеляційній інстанції. Провадження в
касаційному порядку (2 год.)
Змістовний модуль 6 Перегляд судових рішень та їх виконання
ТЕМА 22. Апеляційне провадження
Апеляційне провадження. Суди апеляційної інстанції. Апеляційна скарга, строк
і порядок її подання. Апеляційний розгляд.
Основна література: 1-5. Додаткова література: 16,17.
ТЕМА 23. Касаційне провадження
Касаційне провадження. Суд касаційної інстанції. Касаційна скарга, строк і
порядок її подання. Касаційний розгляд. Перегляд судових рішень за нововиявленими
або виключними обставинами. Підстави перегляду. Строк і порядок подання заяви.
Розгляд заяви.
Основна література: 1-5. Додаткова література: 2-5.
Семінар 9.
ТЕМА 24. Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень
у цивільних справах та рішень інших органів (посадових осіб).
Загальна характеристика примусового виконання судових рішень та рішень
інших органів (посадових осіб). Звернення судового рішення до виконання. Негайне
виконання судового рішення. Рішення суду, що звертаються до примусового
виконання і виконавчі документи. Зміст виконавчого листа. Видача дубліката
виконавчого листа. Строк пред'явлення виконавчих документів до виконання.
Повноваження суду, щодо питань виконавчого провадження. Відстрочка і розстрочка
виконання, зміна чи встановлення способу і порядку виконання, роз'яснення рішення.
Поворот виконання судових рішень. Порядок вирішення питання про поворот
виконання судових рішень. Строк подання заяви про поворот виконання судових
рішень.
Основна література: 1-5. Додаткова література: 9, 11-14.
ТЕМА 25. Відновлення втраченого судового провадження. Судовий
контроль за виконанням судових рішень
Порядок відновлення втраченого судового провадження. Особи, які мають
право звернення до суду із заявою про відновлення втраченого судового
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провадження. Підсудність заяви. Зміст заяви про відновлення втраченого судового
провадження. Розгляд справи. Рішення суду про відновлення втраченого судового
провадження. Судовий контроль за виконанням судового рішення. Право на
звернення зі скаргою до суду. Строки, порядок звернення зі скаргою. Судове рішення
за скаргою.
Основна література: 1-5. Додаткова література: 11.
Практична робота 5. Складання заяви про перегляд заочного рішення (2 год.)
ТЕМА 26. Цивільні процесуальні права іноземних осіб. Провадження у
справах за участю іноземних осіб. Визнання та виконання рішень іноземних
судів в Україні 2
Процесуальні права та обов'язки іноземних осіб. Виконання судових доручень
іноземних судів і звернення судів України з дорученнями до іноземних судів.
Визнання і виконання в Україні рішень іноземних судів. Угоди про правову допомогу
у цивільних справах.
Основна література: 1-5. Додаткова література: 7.
Семінар 10.Виконавче провадження. Звернення до виконання рішення іноземного
суду (2 год.)
Практична робота 6. Складання заяви про скасування судового наказу (2 год.)
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6. Контроль навчальних досягнень
6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів
Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Цивільний процес» оцінюються за модульно-рейтинговою
системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю,
накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок; розширення кількості підсумкових балів до 100.
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю
9.

4
2
1
20
10
25
25
0
87

5
2
1
2
1
5
1
0
17
531
8,85

5
2
1
20
10
25
25
0
88

3
1
1
1
1
5
1
0
13

3
1
1
10
10
25
25
0
75

Максимальна
кількість балів

4
2
1
2
1
5
1
0
16

Кількість
одиниць

6
1
2
10
20
25
25
0
89

Максимальна
кількість балів

6
1
2
1
2
5
1
0
18

Кількість
одиниць

Максимальна
кількість балів

3
2
0
20
0
25
25
0
75

Модуль 6

Модуль 5

Максимальна
кількість балів

Кількість
одиниць

3
2
0
2
0
5
1
0
13

Модуль 4

Кількість
одиниць

Максимальна
кількість балів

1
1
1
10
10
5
25
30

Кількість
одиниць

Відвідування лекцій
Відвідування семінарів
Відвідування практичних
Робота на семінарському занятті
Робота на практичному занятті
Виконання завдань для самостійної
роботи
Виконання модульної роботи
Виконання ІНДЗ
Разом
Максимальна кількість балів
Розрахунок коефіцієнта

максималь
на
кількість
балів за
один вид
роботи

Модуль 3

Максимальна
кількість балів

вид роботи

Модуль 2

Кількість
одиниць

Модуль 1

5
1
1
2
1

5
1
1
20
10

5
1
1
17

25
25
30
117

Критерії оцінювання самостійної роботи.
5 балів – завдання виконані в повному обсязі, студент має системні, дієві знання,
володіє понятійним апаратом, відповіді на запитання вичерпні й аргументовані, не
мають помилок.
4 бали – робота виконана в повному обсязі, але має деякі неточності і незначні
помилки; достатньо високий рівень загальної обізнаності з предмету та адаптивності
при доборі потрібного матеріалу.
3 бали – поверхневе знання змісту тем з дисципліни, труднощі при використанні
понятійного апарату, відсутність міцних логічних зв’язків і послідовності у розумінні
навчального предмету.
2 бали – студент знайомий з матеріалом, але не виділяє основних положень,
допускає суттєві помилки, які викривлюють зміст, не вміє користуватися
термінологією і поєднувати теоретичні засади з практичним їх втіленням.
1 бал – не виявляє розуміння матеріалу, має розрізненні знання, допускає грубі
помилки, обсяг виконаного завдання менше 20%.
6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання
Форма проведення модульного контролю – модульна контрольна робота
Форма проведення – письмова.
Час проведення – 80 хвилин.
Максимальна кількість балів: 25 балів
Критерії оцінювання:
Письмові відповіді на теоретичні питання (розв’язання юридичних задач)
оцінюються в залежності від правильності та повноти відповіді.
Виконання тестових завдань оцінюється в 1 бал за кожну правильну відповідь
Письмові відповіді на 2 теоретичних питання – 15 балів
Виконання 10 тестових завдань – 10 балів.
6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання
Форма проведення семестрового контролю екзамен у 8 семестрі
Умова допуску – виконання всіх видів практичних завдань з дисципліни і отримання
від 35 до 60 балів за семестр.
Форма проведення екзамену – письмова.
Час проведення – 80 хвилин.
Максимальна кількість балів: 40 балів
Критерії оцінювання:
Письмові відповіді на 2 теоретичних питання – 30 балів
Виконання тестових завдань – 10 балів
Перелік допоміжних матеріалів: немає
14. Питання до екзамену
1. Форми захисту цивільних прав, свобод та інтересів фізичних осіб, юридичних осіб
та інтересів держави.
2. Поняття про господарське судочинство. Законодавство, яке застосовується при
вирішенні господарських спорів.
Розмежування компетенції загальних і
господарських судів.
3. Поняття про нотаріат. Закон України Про нотаріат. Повноваження щодо вчинення

нотаріальних дій. Розмежування компетенції загальних судів і нотаріату.
4. Третейські суди: поняття, види, компетенція.
5. Поняття цивільного процесу (цивільного судочинства). Стадії цивільного процесу.
6. Поняття цивільної процесуальної форми (суть, основні риси та значення).
7. Предмет цивільного процесуального права. Метод правового регулювання
цивільних процесуальних відносин.
8. Джерела цивільного процесуального права.
9. Поняття і значення принципів цивільного процесуального права. Система
принципів цивільного процесуального права.
10. Принцип диспозитивності в цивільному процесі.
11. Принцип змагальності в цивільному процесі.
12. Принцип процесуальної рівноправності сторін у цивільному процесі.
13. Цивільні процесуальні правовідносини.
14. Суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин та їх класифікація.
15. Суд як суб'єкт цивільних процесуальних правовідносин.
16. Цивільна юрисдикція. Види юрисдикції.
17. Поняття підсудності. Види підсудності. Наслідки порушення правил підсудності.
18. Учасники судового процесу.
19. Сторони в цивільному процесі.
20. Процесуальна співучасть.
21. Треті особи в цивільному процесі.
22. Процесуальне правонаступництво. Поняття й умови участі у справі
правонаступника.
23. Судове представництво.
24. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким за законом надано право
захищати права, свободи та інтереси інших осіб.
25. Інші учасники цивільного процесу.
26. Поняття, мета та етапи доказування у цивільному процесі.
27. Поняття судових доказів та засобів доказування у цивільному процесі.
28. Предмет доказування.
29. Обов'язки доказування і подання доказів.
30. Підстави звільнення від доказування.
31. Належність доказів та допустимість доказів.
32. Класифікація доказів.
33. Пояснення сторін, третіх осіб, їх представників.
34. Показання свідка.
35. Письмові докази.
36. Речові докази.
37. Огляд доказів за їх місцезнаходженням. Огляд речових доказів, що швидко
псуються. Повернення речових доказів.
38. Висновок експерта.
39. Електронні докази.
40. Судові доручення щодо збирання доказів.
41. Забезпечення доказів.
42. Процесуальні строки.
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43. Зупинення процесуальних строків. Наслідки пропущення процесуальних строків.

Поновлення та продовження процесуальних строків.
44. Поняття та види судових витрат.
45. Судовий збір: порядок обчислення та сплати.
46. Витрати, що пов'язані з розглядом справи.
47. Розподіл судових витрат між сторонами.
48. Підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу.
49. Право на судовий захист. Поняття і сутність позовного провадження. Поняття
позову та його елементи. Види позовів.
50. Пред'явлення позову. Позовна заява та її реквізити. Об'єднання та роз'єднання
кількох позовних вимог.
51. Право на судовий захист відповідача. Заперечення відповідача проти
позову. Зустрічний позов.
52. Мирова угода. Зміна позову. Відмова від позову. Визнання позову.
53. Забезпечення позову.
54. Відкриття провадження у справі.
55. Підстави для відмови у відкритті провадження.
56. Залишення позовної заяви без руху. Повернення заяви.
57. Поняття та значення підготовчого провадження. Підготовче засідання.
58. Врегулювання спору за участю судді.
59. Поняття і значення стадії розгляду справи по суті.
60. Судове засідання.
61. Підготовча частина судового засідання.
62. З’ясування обставин та дослідження доказів.
63. Судові дебати. Порядок ухвалення і проголошення судового рішення.
64. Фіксування цивільного процесу.
65. Підстави і наслідки відкладення розгляду справи, оголошення перерви в розгляді
справи.
66. Підстави і наслідки зупинення провадження у справі.
67. Закінчення справи без ухвалення судового рішення.
68. Поняття і види судових рішень.
69. Вимоги, яким повинно відповідати судове рішення.
70. Питання, які вирішуються судом під час ухвалення рішення. Зміст судового
рішення як процесуального документа.
71. Засоби усунення недоліків рішення судом, який його постановив.
72. Законна сила судового рішення.
73. Ухвала суду. Окрема ухвала
74. Розгляд справ у порядку спрощеного провадження.
75. Поняття та особливості заочного розгляду цивільної справи.
76. Заочне рішення та його перегляд.
77. Поняття та особливості наказного провадження. Вимоги за якими може бути
виданий судовий наказ.
78. Порядок розгляду заяв про видачу судового наказу.
79. Зміст судового наказу.
80. Загальна характеристика окремого провадження в цивільному судочинстві.
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81. Розгляд судом справ про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи,

визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності
фізичної особи.
82. Розгляд судом справ про надання неповнолітній особі повної цивільної
дієздатності.
83. Розгляд судом справ про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або
оголошення її померлою.
84. Розгляд судом справ про усиновлення.
85. Розгляд судом справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення.
86. Розгляд судом справ про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника
та векселі.
87. Розгляд судом справ про
передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну
власність.
88. Розгляд судом справ про визнання спадщини відумерлою.
89. Розгляд судом справ про надання особі психіатричної допомоги у примусовому
порядку.
90. Розгляд судом справ про обов'язкову госпіталізацію до протитуберкульозного
закладу.
91. Розгляд судом справ про розкриття банками інформації, що містить банківську
таємницю щодо юридичних та фізичних осіб.
92. Загальна характеристика апеляційного провадження. Суди апеляційної інстанції.
93. Право апеляційного оскарження. Строки апеляційного оскарження. Форма і зміст
заяви про апеляційне оскарження і апеляційної скарги.
94. Порядок подання заяви про апеляційне оскарження і апеляційної скарги. Порядок
прийняття апеляційної скарги до розгляду.
95. Підготовка розгляду справи апеляційним судом. Призначення справи до розгляду
в апеляційному суді.
96. Порядок розгляду справи апеляційним судом. Межі розгляду справи судом
апеляційної інстанції.
97. Повноваження апеляційного суду.
98. Постанова суду апеляційної інстанції. Законна сила постанови суду апеляційної
інстанції.
99. Загальна характеристика касаційного провадження.
100. Відкриття касаційного провадження. Залишення касаційної скарги без руху,
повернення касаційної скарги. Відмова у відкритті касаційного провадження.
101. Порядок розгляду справи судом касаційної інстанції. Межі розгляду справи
касаційним судом.
102. Повноваження суду касаційної інстанції.
103. Постанова суду касаційної інстанції.
104. Загальна характеристика перегляду рішень у зв'язку з переглядом судових
рішень Верховним Судом України.
105. Загальна характеристика перегляду рішень за нововиявленими або виключними
обставинами.
106. Звернення судових рішень до виконання. Негайне виконання судових рішень
107. Поворот виконання судових рішень, постанов.
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Судовий контроль за виконанням рішень.
Порядок відновлення втраченого судового провадження.
Процесуальні права та обов'язки іноземних осіб.
Виконання судових доручень іноземних судів і звернення судів України з
дорученнями до іноземних судів.
112. Визнання і виконання в Україні рішень іноземних судів. Угоди про правову
допомогу у цивільних справах.
108.
109.
110.
111.

6.6. Шкала відповідності оцінок
Рейтингова оцінка
А
В
С
D
Е
FХ

Оцінка за стобальною
шкалою
100-90
82-89
75-81
69-74
60-68
35-59

F

1-34
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Значення оцінки
Відмінно
Дуже добре
Добре
Задовільно
Достатньо
Незадовільно з можливістю повторного
складання
Незадовільно з обов’язковим повторним
вивченням курсу

Види
поточного
контролю

підсумковий
контроль

21

МКР
екзамен
МКР

Практична робота 3. Складання
процесуальних документів (2 год.)

10

Позов як процесуальний засіб
порушення цивільної справи у
суді
Постанови суду першої
інстанції

9

Доказування і докази в
цивільному процесі

8

Семінар 5. Позов. Поняття й види
судових постанов (2 год.)

7

Семінар 4. Підвідомчість та підсудність
цивільних справ. Доказування в
цивільному процесі (2 год.)

Підвідомчість та підсудність
цивільних справ

Представництво в цивільному
процесі

6

Практична робота 2. Складання
процесуальних заяв (2 год.)

Семінар 3. Процесуальний статус
прокурора та органів виконавчої влади
в цивільному процесі. Особливості
представництва в цивільному процесі
(2 год.)

5

Участь прокурора та
органів виконавчої влади в
цивільному процесі

4

Треті особи в цивільному
процесі

Сторони в цивільному процесі

3

Семінар 2. Сторони та треті особи в
цивільному процесі.
(2 год.)

Практична робота 1. Обчислення
процесуальних строків та судового
збору (2 год.)

2

Цивільні процесуальні
правовідносини

1

Принципи цивільного
процесуального права

Лекції
Дати

Предмет і система цивільного
процесуального права

Теми лекцій

Модуль
Тема
модуля

Семінар 1.Система, предмет та принципи
цивільного процесу. Суб’єкти та об’єкти
цивільно-процесуальних правовідносин (2
год.)

Теми семінарських занять

Разом: 180 год., лекції –52 год., семінарські заняття – 20 год., практичні заняття – 12 год., індивідуальна робота – 24 год., самостійна робота – 60 год.,
підсумковий контроль – 12 год.

7. Навчально-методична картка дисципліни Цивільний процес

Модуль1
Модуль2
Модуль3

Предмет, система, принципи цивільного
процесуального права та цивільні
процесуальні правовідносини. Правосуддя в
цивільних справах
Учасники в цивільному процесі
Підвідомчість та підсудність цивільних справ.
Доказування і докази в цивільному процесі.
Постанови суду першої інстанції
11

МКР

Поточний
контроль
14

Підсумковийк
онтроль

22

МКР
МКР

екзамен

21
22

Визнання та звернення до
виконання рішення іноземного
суду, що
підлягає примусовому виконанню

Провадження в касаційному
порядку

Перегляд судових рішень
Верховним Судом України.
Провадження за нововиявленими
обставинами

20

Практична робота 6. Складання заяви про
скасування судового наказу
(2 год.)

Семінар 10.Виконавче провадження.
Звернення до виконання рішення іноземного
суду (2 год.)
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Виконавче провадження

18

Практична робота 5. Складання заяви
про перегляд заочного рішення
(2 год.)

Семінар 9.Провадження в апеляційній
інстанції. Провадження в касаційному
порядку (2 год.)

17

Провадження в касаційному
порядку

16

Провадження в апеляційній
інстанції

Окреме провадження

15

Семінар 8. Заочний розгляд справи.
Стягнення на підставі судового наказу.
Процесуальний порядок розгляду справ
окремого провадження (2 год.)

Практична робота 4. Складання
позовної заяви (2 год.)

Семінар 7.Підготовка цивільної справи до
судового розгляду. Судовий розгляд
Заочний розгляд справи. Стягнення
цивільної справи
на підставі судового наказу
(2 год.)

13

Судовий розгляд цивільної справи

12

Мета і значення підготовки
цивільної справи до судового
розгляду

Предявлення позову. Порушення у
суді цивільної справи Зупинення і
закриття провадження у справі

Теми лекцій

Лекції
Дати

Семінар 6. Порушення у суді цивільної
справи. Зупинення і закриття провадження у
справі (2 год.)

Теми семінарських занять

Модуль
Тема модуля

Модуль 4
Модуль 5
Модуль 6

Порушення у суді цивільної справи.
Підготовка цивільної справи до судового
розгляду її розгляд. Наказне провадження
Окреме провадження. Провадження в апеляційній
інстанції та в касаційному порядку
Процесуальні питання, пов'язані з виконанням
судових рішень у цивільних справах. Судовий
контроль за виконанням судових рішень.
Цивільні процесуальні права іноземних
громадян та осіб без громадянства

МКР

6. Самостійна робота
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Назва теми

Кількість
балів

Аналіз матеріалів судової справи.
Відвідування судового засідання.
Відвідування судового засідання.
Складання тексту довіреностей на представництво інтересів в суді від фізичної та
юридичної особи.
Складання позовної заяви та заяв про видачу судового наказу.
Складання проектів судових повісток, ухвал, інших процесуальних документів.
Складання проектів судових рішень.
Складання журналу судового засідання в справі позовного провадження.
Складання журналу судового засідання в справі окремого провадження.
Складання журналу судового засідання в справі наказного провадження.
Написання тез доповіді на обрану тему.
Написання тез доповіді на обрану тему.
Разом

5
5
5
5
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5
5
5
5
5
5
5
5
60

12. Рекомендована література
Основна
1. Васильєв С. В. Цивільний процес. Підручник. / С. В. Васильєв. К.: Алерта,
2019. 506 с.
2. Цивільний процес [Текст] : навч. посіб. / [Гусаров К. В. та ін.]. - Харків : Право,
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