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1. Анотація до навчальної дисципліни 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є система правових норм, що регулюють 

діяльність та пов'язані з нею процесуальні правовідносини суду та учасників судового процесу, що 
виникають при здійсненні правосуддя в цивільних справах.  

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
1. Загальні положення цивільного судочинства. 
2. Провадження в суді першої інстанції. 
3. Перегляд судових рішень. 
4. Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень у цивільних справах. 

Виконання в Україні судових доручень іноземних судів. 
     Навчальна дисципліна «Цивільний процес» вивчається разом із іншими процесуальними 

галузями права. Вона є теоретичною основою для забезпечення набуття здобувачами освіти 

інтегрованих, поглиблених та системно упорядкованих знань щодо особливостей здійснення 
цивільного судочинства як гарантії судового захисту прав, свобод та законних інтересів фізичних і 

юридичних осіб у сфері приватних відносин. 
      Основними джерелами цієї галузі права виступають Цивільний процесуальний кодекс України, 
Закон України «Про судоустрій і статус суддів», Закон України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність», Закон України «Про прокуратуру», Закон України «Про судовий збір», Закон України 

«Про безоплатну правову допомогу», Закон України «Про виконавче провадження», Закон України 

«Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», Закон 
України «Про міжнародне приватне право» та ряд інших законів і підзаконних актів. 

 Цивільне процесуальне право – це галузь права, яка включає в себе сукупність розташованих у 

визначеній системі процесуальних норм, що регулюють суспільні відносини в сфері здійснення 
правосуддя в цивільних справах судами загальної юрисдикції. Для кожного з учасників процесу в 

цивільній справі нормами цивільного процесуального права встановлені процесуальні права та 

обов'язки. Норми цивільного процесуального права визначають хід судового процесу, 
встановлюють для кожного суб'єкта цивільних процесуальних відносин міру їх належної і 

можливої поведінки. 
Вивчення навчальної дисципліни сприяє розумінню місця судового захисту прав суб’єктів 

громадянського суспільства у розбудові правової, демократичної держави. Окреслене коло питань 
є важливим для засвоєння та набуття практичних навичок студентами, що навчаються за 

спеціальністю «Право». 
2. Мета та цілі навчальної дисципліни  

Метою навчальної дисципліни «Цивільний процес» є формування у студентів системи знань 
про основні теоретичні положення науки цивільного процесуального права; про механізми 

судового захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, 

інтересів держави; про структуру та систему цивільного процесуального законодавства та судової 
практики його застосування. 

Основними цілями вивчення дисципліни «Цивільний процесу» є формування у студентів 

правового світогляду та мислення, оволодіння студентами сучасними знаннями з метою 

формування і розвитку їх професійної компетенції у сфері цивільного судочинства, отримання 
необхідного обсягу теоретичних правових знань, набуття практичних навиків правозастосування, 

складення процесуальних документів, ознайомлення студентів з теоретичними положеннями та 

практикою застосування судами загальної юрисдикції законодавства та інших джерел цивільного 
процесуального права України, оволодіння достатнім рівнем правової культури і правосвідомості 

для забезпечення прав, свобод та інтересів суб’єктів правовідносин у сфері цивільного 

судочинства. 
3. Результати навчання (компетентності) 

Відповідно до вимог освітньої програми студенти повинні: 
знати : 

-  поняття і значення цивільних процесуальних правовідносин, їх місце в механізмі 
правового регулювання; передумови їх виникнення; 

- джерела цивільного процесуального права та їх структуру; 

- особливості реалізації та застосування норм процесуального права; 
-  правовий статус суду та учасників судового процесу, їх процесуальні права та обов’язку;  

-  зміст таких цивільно-процесуальних правових категорій, як цивільна юрисдикція; докази 



та доказування; процесуальні строки; судові витрати; заходи процесуального примусу; 

забезпечення позову; 
- порядок розгляду та вирішення цивільних справ, реалізації судових рішень;  

- альтернативні форми захисту цивільних прав, свобод та законних інтересів; 

- практику застосування цивільного процесуального законодавства, перспективні та основні 
напрямки розвитку цивільного процесуального законодавства, його адаптації до міжнародних 

стандартів здійснення правосуддя у цивільних справах; 
вміти : 

- вільно оперувати юридичними поняттями та категоріями в сфері цивільних процесуальних 

правовідносин;  

- правильно тлумачити та застосовувати норми цивільного процесуального права в процесі 
роботи за юридичною спеціальністю;  

- оцінювати докази у цивільній справі;  

- аргументувати власну точку зору та приймати за конкретним завданням рішення; 
- складати цивільно-процесуальні документи та ділову документацію. 

5. Організація навчання  
Обсяг навчальної дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 90 

семінарські заняття / 

практичні  

50 

самостійна робота 220 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний / 

вибірковий 
5, 6 081 Право 3 нормативний 

Тематика курсу 
Тема  кількість год. 

лекції заняття сам. роб. 

Модуль І. Загальні положення цивільного судочинства  
Тема №1. Загальні положення цивільного процесуального 

права 
4 

2 10 

Тема №2. Засади (принципи) цивільного судочинства 4 2 10 
Тема №3. Цивільні процесуальні правовідносини: поняття та 

елементи 
4 2 10 

Тема №4. Цивільна юрисдикція  4 2 10 

Тема №5. Учасники судового процесу 4 2 10 

Тема №6. Умови процесуальної діяльності  4 2 10 

Тема №7. Докази та доказування в цивільному судочинстві 4 2 10 

Модуль ІІ. Провадження в суді першої інстанції 
Тема №8. Позов 4 2 10 
Тема №9. Подання позову до суду. Відкриття провадження у 

цивільній справі 
4 2 10 

Тема №10. Провадження у справі до судового розгляду 4 2 10 
Тема №11. Судовий розгляд цивільних справ у суді першої 

інстанції 
4 2 10 

Тема №12. Рішення суду першої інстанції 4 2 10 
Тема №13. Умови та порядок проведення заочного розгляду 

цивільної справи 
4 2 10 

Тема №14. Розгляд цивільної справи в порядку спрощеного 

позовного провадження 
4 2 10 

Тема №15. Наказне провадження 4 2 10 

Тема №16. Окреме провадження 4 2 10 

Модуль ІІІ. Перегляд судових рішень 
Тема №17. Апеляційне провадження 4 2 10 



Тема №18. Провадження в касаційній інстанції 4 2 10 

Тема №19. Перегляд судових рішень за нововиявленими або 
виключними обставинами 

4 
2 

10 

Модуль ІV. Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень у 

цивільних справах. Виконання в Україні судових доручень іноземних судів 

Тема №20. Звернення судових рішень до виконання  4 2 10 

Тема №21. Загальні положення міжнародного цивільного 
процесу 

3 2 5 

Тема №22. Визнання та виконання рішень іноземних судів, 

міжнародних комерційних арбітражів в Україні 
3 2 5 

Тема №23. Відновлення втраченого судового провадження 2 2 5 

Тема №24. Альтернативні форми розгляду цивільних справ 2 – 5 

ЗАГ.: 90 50 220 
5. Політика курсу 

Письмові роботи: 
Планується виконання студентами обов’язкових та додаткових декількох видів письмових 

робіт: обов’язкової письмової контрольної роботи, письмових тестових завдань за темами, 

винесеними на самостійне опрацювання. 
Академічна доброчесність: 
Очікується, що студенти будуть дотримуватися принципів академічної доброчесності, 

усвідомлюючи наслідки її порушення. 
Відвідування занять 
Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають 

лекції і практичні заняття курсу.  
 

8. Рекомендована література 

1. Процесуальні документи у цивільних справах (теорія, методика, практика): науково-практичний 

посібник / за заг. ред. док. юрид. наук, проф. С.Я.Фурси. 3-тє вид., зі змінами. Київ: Алерта; ЦУЛ, 
2011. 896 с.  
2. Сеник С. В. Цивільне процесуальне право: навч. посіб. / С. В. Сеник, Р. Я. Лемик ; Львів. нац. 

ун-т ім. І. Франка. Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2010. 423 с. 
3. Цивільний процес України: підруч. для студентів юрид. спец. ВНЗ / [Ківалов С. В. та ін.] ; за заг. 
ред. Заслуж. юриста України, д-ра юрид. наук, проф. Мінченко Р. М. Херсон : Олди-плюс, 2014. 

719 с. 
4. Цивільний процес України: підручник / [Білоусов Ю. В. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. 
М. М. Ясинка. Київ : Правова єдність : Алерта, 2014. 743 с. 

5.Цивільний процес (загальна частина): навч.посібник. 2-е вид., доп. і перероб./ кол. авт.; кер. авт. 

кол. к.ю.н., доц. А.В.Коваленко.Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2017. 192 с. 
URL:http://er.dduvs.in.ua/bitstream/123456789/511/1/%D0%A6%D0%B8%D0%B2%20%D0%BF%D1

%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81.pdf 
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