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ВСТУП 
 
Цивільний процес є відносно самостійною галуззю права, оскільки 

в його межах здійснюється специфічна діяльність по охороні і захисту 
прав громадян, юридичних осіб та інтересів держави. Специфіка такої 
діяльності зумовлена комплексом повноважень, якими наділені суди, 
в результаті чого при здійсненні судочинства складаються специфічні 
відносини з характерними лише їм правами та обов’язками суб’єктів. 
Відносна самостійність цивільного процесу зумовлена тим, що для 
вирішення конкретної справи судом мають застосовуватися матеріа-
льні норми права та суд має керуватися нормами процесуального пра-
ва. 

Отже, цивільний процес є складовою частиною системи права Украї-
ни і тісно пов’язаний та взаємодіє з іншими його галузями. Так, Консти-
туцією України встановлені основи організації й принципи здійснення 
правосуддя в Україні, зокрема гарантований громадянам справедливий, 
неупереджений та своєчасний розгляд та вирішення цивільних справ 
судом, здійснення правосуддя неупередженими та професійними суддя-
ми, які знайшли своє закріплення та подальший розвиток і деталізацію у 
нормах цивільного процесуального права. Суд забезпечує у деяких спра-
вах захист прав суб’єктів, врегульованих нормами конституційного пра-
ва. 

Предметом навчальної дисципліни «Цивільний процес» є сукуп-
ність суспільних відносин, що виникають у зв’язку із розглядом циві-
льних спорів і регулюються нормами цивільного процесуального пра-
ва, загальні принципи цивільного судочинства, процесуальна діяль-
ність суду та інших учасників процесу, що виникають при здійсненні 
правосуддя – сам цивільний процес, а також система цивільних про-
цесуальних прав і обов’язків суб’єктів цивільних процесуальних пра-
вовідносин та гарантії їх реалізації. 

Таким чином, навчальна дисципліна «Цивільний процес» включає 
поняття про предмет і систему цивільного процесуального права, 
принципи цивільного судочинства, суб’єктів цивільних процесуаль-
них правовідносин, процесуальні строки й судові витрати, докази й 
доказування, юрисдикцію та підсудність, види проваджень цивільного 
процесу в суді першої інстанції та при перегляді судових рішень, ви-
конання судових рішень, господарське та адміністративне судочинст-
во, третейське судочинство, нотаріальний процес тощо. 

Вивчення курсу передбачає розуміння студентами значення основних 
категорій цивільного процесуального права, змісту процесуальних інсти-
тутів, постанов пленумів Верховного Суду України, Вищого спеціалізова-
ного суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, оволодіння 
навичками правильного тлумачення норм цивільного процесуального пра-
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ва та практичного їх застосовування при вирішенні конкретних судових 
справ, досвідом аналітичної роботи. 

Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни. Навчальна 
дисципліна нерозривно пов’язана передусім з навчальними дисциплі-
нами «Цивільне право», «Господарський процес», враховує здобуті 
студентами під час опанування цих галузей знання, та частково спира-
ється на них. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких модулів: 
Модуль 1– «Загальні положення цивільного процесуального пра-

ва» – включає в себе теми які містять матеріал щодо поняття, принци-
пів цивільного процесу, джерел його регулювання, поняття цивільних 
процесуальних правовідносин, їх об’єктів та змісту, суб’єктів та їх 
правового статусу тощо. 

Модуль 2 – «Провадження в суді першої інстанції» – включає теми, 
які містять навчальний матеріал щодо позовного, окремого, наказного 
провадження та їх стадій, фіксування процесу та судових рішень. 

Модуль 3 – «Провадження з перегляду судових рішень. Виконання 
судових рішень. Міжнародний цивільний процес» – включає в себе 
теми, які містять навчальний матеріал щодо характеристики перегляду 
судових рішень з різних підстав, та їх виконання, здійснення прова-
джень, обтяжених іноземним елементом. 

Структура науки і навчальної дисципліни «Цивільний процес» ви-
значається з позицій системного підходу з урахуванням положень, 
розроблених наукою. Обсяг тем для вивчення визначається на основі 
часу, виділеного для цієї дисципліни відповідно до робочого навчаль-
ного плану. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Мета вивчення навчальної дисципліни полягає у засвоєнні 

студентами системних знань з цивільного процесу, щодо правових засо-
бів і процедур, спрямованих на ефективний судовий захист прав свобод і 
інтересів учасників цивільно-процесуальних відносин, підготовка до 
практичної юридичної діяльності. 

1.2. Основними завданнями навчальної дисципліни «Цивільний 
процес» є: 
– вивчення нормативно-правового матеріалу з питань цивільного судо-

чинства для якнайефективнішого захисту прав і законних інтересів фі-
зичних і юридичних осіб; 

– опанування студентами порядку звернення до суду, порядку здійс-
нення захисту порушених прав судом першої інстанції, апеляцій-
ним і касаційним судами, порядку виконання судових рішень. 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми, у ре-

зультаті вивчення дисципліни «Цивільний процес» студенти по-
винні: 

знати: 
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‒ базові основи цивільного судочинства в Україні, положення законодавства 
України, що регулюють цивільні процесуальні правовідносини, галузеву 
юридичну літературу, 

‒ досконало вивчити відповідно до програми основні категорії та 
інститути цивільного процесуального права, теоретичні проблеми і 
перспективи науки цивільного процесу в Україні, 

‒ природу цивільних процесуальних правовідносин, процесуальний 
порядок здійснення цивільного судочинства, проблеми сучасного 
цивільного процесу та шляхи їх вирішення. 
уміти: 

‒ правильно тлумачити та застосовувати норми цивільного процесу-
ального права, основні інститути цивільного процесуального права 
України, які регулюють процесуальний порядок розгляду і вирі-
шення справ про захист порушених, невизнаних або оспорюваних 
прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, 
земельних, сімейних, трудових та інших правовідносин, 

‒ аналізувати судову практику з метою прийняття обґрунтованих 
рішень у спірних правовідносинах, 

‒ складати цивільно-процесуальні документи й ділову документацію; 
аргументувати власну точку зору та прийняте рішення. 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 3 модулі. 
Навчальну програму дисципліни «Цивільний процес» обговорено 

та схвалено вченою радою ВНЗ Укоопспілки «Полтавський універси-
тет економіки і торгівлі» 24 вересня 2014 року, протокол № 5. 
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Розділ 1. Загальна характеристика навчальної дисципліни 
Таблиця 1.1. Загальна характеристика навчальної дисципліни для 

студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» / спеціально-
сті 081 «Право»  освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр 

 
Характеристика навчальної дисципліни 
1. Кількість кредитів за ЄКТС – 4. 
2. Кількість модулів:  денна – 3, заочна – 3. 
3. Нормативна (варіативна) у відповідності до навчального плану (зазначити) 
нормативна 
4. Курс: денна 3, заочна  4. 
5. Семестр: денна 6, заочна 7. 
6. Денна форма навчання, годин: – загальна кількість: 144 год. 
- лекції: 34 год.. 
- практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 30 год.. 
- самостійна робота: 56 год.; індивідуальна робота: 24 год. 
- вид підсумкового контролю (зазначити: ПМК (залік), екзамен): ПМК (ек-
замен). 
- кількість годин на тиждень: 4 год.. 
7. Заочна форма навчання, годин: - загальна кількість: 144 год. 
- лекції: 8 год. 
- практичні заняття: 6 год. 
- самостійна робота: 130 год. 
- вид підсумкового контролю (зазначити – ПМК (залік), екзамен): ПМК (ек-
замен). 

 



Розділ 2. Робочий графік навчальної дисципліни на семестр 
 

Таблиця 2.2. Робочий графік дисципліни «Цивільний процес» на 6 семестр 
для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» / спеціальності 081 «Право»  

 

Вид навчального заняття 
Тижнів, годин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1. Аудиторне – 64 год., у 
т.ч.: 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4     

- лекція – 34 год. 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2     
- семінарське – 30 год.  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2     
2. Самостійна робота сту-
дента – 56 год., у т.ч. 

3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4     

- виконання домашніх за-
вдань 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2     

- підготовка до практичних 
занять 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2     

3. Індивідуально-
консультативна робота – 
24 год. 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2     

4. Проведення модульної 
контрольної роботи 

    Х      Х     Х     

4. Форма контролю:                     
- ПМК                     
- екзамен                 Х    

 
 



Розділ 3. Тематичний план навчальної дисципліни 
з розподілом навчального часу за видами занять 

 

Таблиця 3.1. Тематичний план навчальної дисципліни «Цивільний 
процес» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 

6.030401 «Правознавство» / спеціальності 081 «Право»  
 

№ 
з/п 

Назва розділу, модуля, теми 

Кількість годин за видами за-
нять 

Р
а

зо
м

 

аудиторні позааудиторні 

л
ек

ц
ії

 

се
м

ін
а

р
сь

к
і 

п
р

а
к

т
и

ч
н

і 

ін
д
и

в
ід

у
а
л

ь
н

о
-

к
о
н

су
л

ь
т
а
т
и

в
-

н
а
 р

о
б
о
т
а
 

са
м

о
ст

ій
н

а
 

р
о

б
о

т
а

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль 1. 
Загальні положення цивільного процесуального права 

1. 
Поняття, загальна характеристика та 
джерела цивільного процесу. 

7 2 2 – 1 2 

2. 
Принципи цивільного процесуа-
льного права України. 

6 2 – – 1 3 

3. 
Цивільні процесуальні правовід-
носини. 

8 2 2 – 1 3 

4. 
Суд як суб’єкт цивільного проце-
су. 

8 2 – – 2 4 

5. 
Сторони та інші учасники цивіль-
ного процесу. Представництво у 
цивільному процесі. 

9 2 2 – 2 3 

6. 
Цивільна юрисдикція та підсуд-
ність цивільних справ суду. 

9 2 2 – 2 3 

7. 
Цивільні процесуальні строки. 
Судові витрати. 

8 2 2 – 1 3 

8. 
Судові виклики та повідомлення. 
Заходи процесуального примусу. 

8 2 2 – 1 3 

9. 
Докази, доказування та доведення 
у цивільному процесі. 

9 2 2 – 2 3 

 Загалом 72 18 14 – 13 27 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль 2. Провадження в суді першої інстанції 

10. Позовне провадження. 7 2 2 – 1 2 

11. Окреме провадження. 7 2 2 – 1 2 
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12. Наказне провадження. 5 2   – 1 2 

13. 
Стадії цивільного процесу у суді 
першої інстанції. 

7 2 2 – 1 2 

14. Фіксування цивільного процесу. 5 – 2 – 1 2 

15. Постанови суду першої інстанції. 5 – 2 – 1 2 

 Загалом 36 8 10 – 6 12 

Модуль 3. Провадження з перегляду судових рішень. 
Виконання судових рішень. Міжнародний цивільний процес 

16. 
Апеляційне провадження. Каса-
ційне провадження. 

9 2 2 – 1 4 

17. 

Перегляд судових рішень у 
зв’язку з винятковими та новови-
явленими обставинами. Віднов-
лення втраченого судового прова-
дження. 

9 2 2 – 1 4 

18. 
Звернення судових постанов до 
виконання. Судовий контроль. 

9 2 2 – 1 4 

19. 

Провадження у справах за участю 
іноземних осіб. Визнання та ви-
конання рішень іноземних судів в 
Україні. 

9 2 – – 2 5 

 Загалом 36 8 6 0 5 17 
 

 Разом із курсу: 144 34 30 0 24 56 
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Таблиця 3.1. Тематичний план навчальної дисципліни «Цивільний 
процес» для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 

6.030401 «Правознавство» / спеціальності 081 «Право» 
 

 

№ 
з/п 

Назва розділу, модуля, теми 

Кількість годин за видами за-
нять 

Р
а

зо
м

 

аудиторні позааудиторні 

л
ек

ц
ії

 

се
м

ін
а

р
сь

к
і 

п
р

а
к

т
и

ч
н

і 

ін
д
и

в
ід

у
а
л

ь
н

о
-

к
о
н

су
л

ь
т
а
т
и

в
-

н
а
 р

о
б
о
т
а
 

са
м

о
ст

ій
н

а
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль 1. 
Загальні положення цивільного процесуального права 

1. 
Поняття, загальна характеристика та 
джерела цивільного процесу. 

7 2 – – – 5 

2. 
Принципи цивільного процесуа-
льного права України. 

6 – – – – 6 

3. 
Цивільні процесуальні правовід-
носини. 

8 – – – – 8 

4. 
Суд як суб’єкт цивільного проце-
су. 

8 – – – – 8 

5. 
Сторони та інші учасники цивіль-
ного процесу. Представництво у 
цивільному процесі. 

9 2 – – – 7 

6. 
Цивільна юрисдикція та підсуд-
ність цивільних справ суду. 

9 – 2 – – 7 

7. 
Цивільні процесуальні строки. 
Судові витрати. 

8 – – – – 8 

8. 
Судові виклики та повідомлення. 
Заходи процесуального примусу. 

8 – – – – 8 

9. 
Докази, доказування та доведення 
у цивільному процесі. 

9 2 – – – 7 

 Загалом 72 6 2 – – 64 



12 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль 2. Провадження в суді першої інстанції 

10. Позовне провадження. 7 2 – – – 5 

11. Окреме провадження. 7 – 2 – – 5 

12. Наказне провадження. 5 – – – – 5 

13. 
Стадії цивільного процесу у суді 
першої інстанції. 

7 – 2 – – 5 

14. Фіксування цивільного процесу. 5 – – – – 5 

15. Постанови суду першої інстанції. 5 – – – – 5 

 Загалом 36 2 4 – – 30 

Модуль 3. Провадження з перегляду судових рішень. 
Виконання судових рішень. Міжнародний цивільний процес 

16. 
Апеляційне провадження. Каса-
ційне провадження. 

9 – – – – 9 

17. 

Перегляд судових рішень у 
зв’язку з винятковими та новови-
явленими обставинами. Віднов-
лення втраченого судового прова-
дження. 

9 – – – – 9 

18. 
Звернення судових постанов до 
виконання. Судовий контроль. 

9 – – – – 9 

19. 

Провадження у справах за участю 
іноземних осіб. Визнання та ви-
конання рішень іноземних судів в 
Україні. 

9 – – – – 9 

 Загалом 36 0 0 0 0 36 
 

 Разом із курсу: 144 8 6 0 0 130 
 

 
 

 

 



Розділ 4. Технологічна карта тематичного плану навчальної дисципліни 
 

Таблиця 4.1. Технологічна карта тематичного плану навчальної дисципліни 
«Цивільний процес», яка викладається для студентів денної форми навчання 

 

Назва модуля (розділу), теми та питання 
теми (лекції) 

Об-
сяг 
год. 

Назва теми та питання семінарського, 
практичного або лабораторного заняття 

Об-
сяг 
год. 

Інф. джерела 
(порядковий 
номер за пе-

реліком) 
 

1 2 3 4 5 

Модуль 1. Загальні положення цивільного процесуального права 

Тема 1. Поняття, загальна характеристика та джерела цивільного процесу 
Лекція 1: 1) Функції цивільного процесу 
України; 2) Місце цивільного процесу в пра-
вовій системі України; 3) Співвідношення 
цивільного права і процесу; 4) Цивільне про-
цесуальне право як галузь права, його пред-
мет метод та система. 2 

Семінарське заняття 1.: 1) Функції цивіль-
ного процесу України; 2) Місце цивільного 
процесу в правовій системі України; 3) Спів-
відношення цивільного права і процесу; 
4) Цивільне процесуальне право як галузь 
права, його предмет метод та система; 
5) Джерела цивільного процесу. Аналогія 
закону та аналогія права; 6) Сутність цивіль-
ного судочинства (процесу) та його завдання. 
Загальна характеристика видів проваджень 
та стадій цивільного процесу. 

2 

1, 10, 12, 13, 
14, 17, 27, 28, 
32, 33, 44, 74, 
75, 76, 77, 129, 
135, 136, 137. 

Тема 2. Принципи цивільного процесуального права України 
Лекція 2: 1) Поняття, система і значення прин-
ципів цивільного процесуального права; 
2) Класифікація принципів цивільного проце-
суального права; 3) Організаційно-функці-
ональні принципи правосуддя; 4) Принципи, 
що визначають процесуальну діяльність суду та 
осіб, які беруть участь у справі. 

2 – – 

1, 10, 12, 13, 
14, 17, 27, 28, 
32, 33, 44, 74, 
75, 76, 77, 129, 
135, 136, 137. 



14 

1 2 3 4 5 
Тема 3. Цивільні процесуальні правовідносини 

Лекція 3: 1) Поняття, ознаки і види цивільних 
процесуальних правовідносин; 
2) Виникнення, розвиток, зміна і припинення 
цивільних процесуальних правовідносин; 
3) Система і структура цивільних процесуа-
льних відносин. 

2 

Семінарське заняття 2.: 1) Поняття, ознаки і 
види цивільних процесуальних правовідно-
син; 2) Виникнення, розвиток, зміна і припи-
нення цивільних процесуальних правовідно-
син; 3) Об'єкт і зміст цивільних процесуаль-
них відносин; 4) Суб'єкти цивільних проце-
суальних відносин, їх класифікація. Цивільна 
процесуальна правоздатність, дієздатність. 

2 

1, 10, 12, 13, 
14, 17, 27, 28, 
32, 33, 44, 74, 
75, 76, 77, 129, 
135, 136, 137. 

Тема 4. Суд як суб’єкт цивільного процесу 
Лекція 4: 1) Правосуб’єктність органів судо-
вої влади; 2) Склад суду; 3) Помічник судді, 
консультант суду; 4) Секретар судового засі-
дання; 5) Судовий розпорядник; 6) Відвід 
судді та працівників апарату судів. 

2 

– 

– 

1, 10, 12, 13, 
14, 17, 27, 28, 
32, 33, 44, 74, 
75, 76, 77, 129, 
135, 136, 137. 

Тема 5. Сторони та інші учасники цивільного процесу. Представництво у цивільному процесі 
Лекція 5: 1) Поняття сторін у цивільному 
процесі; 2) Процесуальні права та обов’язки 
сторін; 3) Процесуальна співучасть; 
4) Неналежний відповідач і порядок його 
заміни. Залучення співвідповідачів. 

2 

Семінарське заняття 3.: 1) Треті особи, їх 
види та правове становище; 2) Значення та 
підстави виникнення представництва у циві-
льному процесі України; 3) Поняття предста-
вництва у цивільному процесі та його сторо-
ни. Межі повноважень представника і поря-
док їх оформлення; 4) Види представництва у 
цивільному процесі; 5) Процесуальне право-
наступництво; 6) Участь у цивільному процесі 
органів та осіб, яким надано право захищати 
права, свободи та інтереси інших осіб. 

2 

1, 10, 12, 13, 
14, 17, 27, 28, 
32, 33, 44, 74, 
75, 76, 77, 129, 
135, 136, 137. 

Тема 6. Цивільна юрисдикція та підсудність цивільних справ суду 
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Лекція 6: 1) Поняття цивільної юрисдикції; 
2) Поняття «компетенція (юрисдикція) судів 
щодо розгляду цивільних справ»; 3) Правила 
територіальної підсудності цивільних судів 

2 

Семінарське заняття 4.: 1) Поняття цивіль-
ної юрисдикції; 2) Юрисдикція суду щодо 
справ позовного провадження; 
3) Юрисдикція суду щодо справ наказного 
провадження; 4) Юрисдикція суду щодо 
справ окремого провадження; 5) Наслідки 
порушення правил юрисдикції цивільних 
справ суду; 6) Поняття і види підсудності 
цивільних справ; 7) Наслідки порушення 
правил підсудності. 

2 

1, 10, 12, 13, 
14, 17, 27, 28, 
32, 33, 44, 74, 
75, 76, 77, 129, 
135, 136, 137. 

Тема 7. Цивільні процесуальні строки. Судові витрати 
Лекція 7: 1) Поняття і види процесуальних 
строків та їх значення; 2) Обчислення, пере-
біг та закінчення процесуальних строків. 
Пропущення процесуальних строків та нас-
лідки; 3) Зупинення, поновлення та продов-
ження процесуальних строків; 4) Поняття 
судових витрат та їх види. 

2 

Семінарське заняття 5.: 1) Обчислення, 
перебіг та закінчення процесуальних строків. 
Пропущення процесуальних строків та нас-
лідки; 2) Зупинення, поновлення та продов-
ження процесуальних строків; 3) Судовий 
збір, порядок його сплати та звільнення від 
сплати судового збору. Підстави повернення 
судового збору; 4) Ціна позову, порядок її 
визначення; 5) Витрати, пов'язані з розгля-
дом судової справи; 6) Відстрочка, розстроч-
ка та зменшення розміру судових витрат, їх 
розподіл між сторонами. 

2 

1, 10, 12, 13, 
14, 17, 27, 28, 
32, 33, 44, 74, 
75, 76, 77, 129, 
135, 136, 137. 

Тема 8. Судові виклики та повідомлення. Заходи процесуального примусу 
Лекція 8: 1) Поняття судових викликів і повідо-
млень та їх види; 2) Способи та порядок вручен-
ня судових повісток та повідомлень; 3) Поняття 
заходів процесуального примусу, підстави їх 
застосування та види; 4) Порядок застосування 
окремих заходів процесуального примусу. 

2 

Семінарське заняття 6.: 1) Поняття судових 
викликів і повідомлень та їх види; 
2) Способи та порядок вручення судових 
повісток та повідомлень; 3) Поняття заходів 
процесуального примусу, підстави їх засто-
сування та види; 4) Порядок застосування 

2 

1, 10, 12, 13, 
14, 17, 27, 28, 
32, 33, 44, 74, 
75, 76, 77, 129, 
135, 136, 137. 
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окремих заходів процесуального примусу. 

Тема 9. Докази, доказування та доведення у цивільному процесі 
Лекція 9: 1) Поняття доказів та засобів дока-
зування, їх співвідношення. Доводи сторін. 
Належність, допустимість (вірогідність), 
достатність доказів; 2) Класифікація доказів; 
3) Загальна характеристика доказів. 

2 

Семінарське заняття 7.: 1) Загальна харак-
теристика доказів; 2) Процес доказування та 
процес доведення, їх співвідношення; 
3) Право доказування та обов'язок доведення.  
Предмет доведення; 4) Процес доказування 
та його елементи; 5) Процес доведення та 
його елементи; 6) Оцінка доказів судом 

2 

1, 10, 12, 13, 
14, 17, 27, 28, 
32, 33, 44, 74, 
75, 76, 77, 129, 
135, 136, 137. 

Модуль 2. Провадження в суді першої інстанції 

Тема 10. Позовне провадження 
Лекція 10: 1) Поняття позову та його елемен-
ти. Види позовів. Право на пред’явлення 
позову; 2) Поняття позовного провадження та 
його характерні ознаки; 3) Загальна характе-
ристика суб'єктів позовного провадження; 
4) Забезпечення позову. 

2 

Семінарське заняття 8.: 1) 1) Поняття позо-
ву та його елементи. Види позовів. Право на 
пред’явлення позову; 2) Поняття позовного 
провадження та його характерні ознаки; 
3) Загальна характеристика суб'єктів позов-
ного провадження; 4) Умови об'єднання і 
роз'єднання позовів; 5) Забезпечення позову. 

2 

1, 10, 12, 13, 
14, 17, 27, 28, 
32, 33, 44, 74, 
75, 76, 77, 129, 
135, 136, 137. 

Тема 11. Окреме провадження 
Лекція 11: 1) Поняття та сутність окремого 
провадження; 2) Суб'єкти окремого прова-
дження, їх права та обов'язки; 3) Особливості 
процесуального засобу порушення справ 
окремого провадження; 4) Особливості розг-
ляду окремих категорій справ окремого про-
вадження. 

2 

Семінарське заняття 9.: 1) Поняття та сут-
ність окремого провадження; 2) Суб'єкти 
окремого провадження, їх права та обов'язки; 
3) Особливості процесуального засобу по-
рушення справ окремого провадження; 
4) Особливості розгляду окремих категорій 
справ окремого провадження. 

2 

1, 10, 12, 13, 
14, 17, 27, 28, 
32, 33, 44, 74, 
75, 76, 77, 129, 
135, 136, 137. 

Тема 12. Наказне провадження 
Лекція 12: 1) Поняття наказного провадження 
та його характерні ознаки; 2) Процесуальний 

2 – – 
1, 10, 12, 13, 
14, 17, 27, 28, 
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порядок видачі судового наказу; 3) Порядок 
розгляду заяви про видачу судового наказу; 
4) Судовий наказ, його зміст, законна сила. 
Скасування судового наказу. 

32, 33, 44, 74, 
75, 76, 77, 129, 
135, 136, 137. 

Тема 13. Стадії цивільного процесу у суді першої інстанції 
Лекція 13: 1) Подання заяви до суду. Усклад-
нення: усунення недоліків та повернення 
заяви; 2) Відкриття провадження у справі як 
стадія цивільного процесу; 3) Об'єктивні та 
суб'єктивні умови відкриття провадження у 
справі; 4) Процесуальний порядок та наслід-
ки відкриття провадження у справі. Загальна 
характеристика стадій цивільного процесу. 

2 

Семінарське заняття 10.: 1) Подання заяви 
до суду. Ускладнення: усунення недоліків та 
повернення заяви; 2) Відкриття провадження 
у справі як стадія цивільного процесу; 
3) Об'єктивні та суб'єктивні умови відкриття 
провадження у справі; 4) Процесуальний 
порядок та наслідки відкриття провадження 
у справі; 5) Провадження у справі до судово-
го розгляду (підготовка справи до судового 
розгляду); 6) Судовий розгляд як основна 
стадія цивільного процесу. Ускладнення у 
судовому розгляді справи; 7) Заочний розг-
ляд справи. 

2 

1, 10, 12, 13, 
14, 17, 27, 28, 
32, 33, 44, 74, 
75, 76, 77, 129, 
135, 136, 137. 

Тема 14. Фіксування цивільного процесу 
1) Поняття, форми та значення фіксації циві-
льного процесу; 2) Фіксування судового роз-
гляду справи технічними засобами; 
3) Журнал судового засідання та його зміст; 
4) Зауваження щодо технічного запису судо-
вого засідання, журналу судового засідання 
та їх розгляд; 5) Протоколи про проведення 
окремих процесуальних дій. 

– 

Семінарське заняття 11.: 1) Поняття, форми 
та значення фіксації цивільного процесу; 
2) Фіксування судового розгляду справи 
технічними засобами; 3) Журнал судового 
засідання та його зміст; 4) Зауваження щодо 
технічного запису судового засідання, жур-
налу судового засідання та їх розгляд; 
5) Протоколи про проведення окремих про-
цесуальних дій. 

2 

1, 10, 12, 13, 
14, 17, 27, 28, 
32, 33, 44, 74, 
75, 76, 77, 129, 
135, 136, 137. 

Тема 15. Постанови суду першої інстанції 
1) Поняття та види судових постанов; 2) Суть – Семінарське заняття 12.: 1) Поняття та види 2 1, 10, 12, 13, 
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судового рішення; 3) Вимоги, яким повинно 
відповідати судове рішення; 4) Виправлення 
недоліків судового рішення. Додаткове рі-
шення. Роз'яснення судового рішення; 
5) Законна сила судового рішення (судового 
наказу та ухвали); 6)  Негайне виконання 
судового рішення, зміна порядку виконання, 
відстрочка та розстрочка виконання судового 
рішення; 7)  Заочне рішення; 8)  Ухвали суду 
першої інстанції. 

судових постанов; 2) Суть судового рішення; 
3) Вимоги, яким повинно відповідати судове 
рішення; 4) Виправлення недоліків судового 
рішення. Додаткове рішення. Роз'яснення 
судового рішення; 5) Законна сила судового 
рішення (судового наказу та ухвали); 6)  
Негайне виконання судового рішення, зміна 
порядку виконання, відстрочка та розстрочка 
виконання судового рішення; 7)  Заочне рі-
шення; 8)  Ухвали суду першої інстанції. 

14, 17, 27, 28, 
32, 33, 44, 74, 
75, 76, 77, 129, 
135, 136, 137. 

Модуль 3. Провадження з перегляду судових рішень. 
Виконання судових рішень. Міжнародний цивільний процес 
Тема 16. Апеляційне провадження. Касаційне провадження 

Лекція 14: 1) Загальна характеристика апеля-
ційного оскарження та перевірки судових 
рішень і ухвал; 2) Право на апеляційне оска-
рження та процесуальний порядок його реа-
лізації; 3) Стадії апеляційного провадження; 
4) Повноваження апеляційного суду; 
5) Постанови апеляційного суду та вимоги, 
які до них пред'являються. Підстави для ска-
сування рішень та ухвал в суді апеляційної 
інстанції. 

2 

Семінарське заняття 13.: 1) Загальна харак-
теристика апеляційного оскарження та пере-
вірки судових рішень і ухвал; 2) Право на 
апеляційне оскарження та процесуальний 
порядок його реалізації; 3) Стадії апеляцій-
ного провадження; 4) Повноваження апеля-
ційного суду; 5) Постанови апеляційного 
суду та вимоги, які до них пред'являються. 
Підстави для скасування рішень та ухвал в 
суді апеляційної інстанції. 

2 

1, 10, 12, 13, 
14, 17, 27, 28, 
32, 33, 44, 74, 
75, 76, 77, 129, 
135, 136, 137. 

Тема 17. Перегляд судових рішень у зв’язку з винятковими та нововиявленими обставинами. 
Відновлення втраченого судового провадження. 

Лекція 15: 1) Поняття, предмет, підстави та 
суб'єкти перегляду рішень у зв'язку з винят-
ковими обставинами; 2) Стадії провадження 
у зв'язку з винятковими обставинами; 
3) Повноваження Верховного Суду України 

2 

Семінарське заняття 14.: 1) Поняття, пред-
мет, підстави та суб'єкти перегляду рішень у 
зв'язку з винятковими обставинами; 2) Стадії 
провадження у зв'язку з винятковими обста-
винами; 3) Повноваження Верховного Суду 

2 

1, 10, 12, 13, 
14, 17, 27, 28, 
32, 33, 44, 74, 
75, 76, 77, 129, 
135, 136, 137. 
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при розгляді справи у зв'язку з винятковими 
обставинами; 4) Сутність та значення прова-
дження у зв’язку з нововиявленими обстави-
нами; 5) Підстави перегляду у зв’язку з ново-
виявленими обставинами; 6) Процесуальний 
порядок перегляду у зв’язку з нововиявлени-
ми обставинами. 

України при розгляді справи у зв'язку з виня-
тковими обставинами; 4) Сутність та значен-
ня провадження у зв’язку з нововиявленими 
обставинами; 5) Підстави перегляду у зв’язку 
з нововиявленими обставинами; 
6) Процесуальний порядок перегляду у 
зв’язку з нововиявленими обставинами. 

Тема 18. Звернення судових постанов до виконання. Судовий контроль. 
Лекція 16: 1) Вирішення судом окремих пи-
тань, що виникають у виконавчому прова-
дженні; 2) Звернення судового рішення до 
виконання; 3) Виконавчий лист, видача дуб-
ліката виконавчого листа або судового нака-
зу, поновлення пропущеного строку для пре-
д'явлення виконавчого документа до вико-
нання; 4) Мирова угода у виконавчому про-
вадженні, відмова стягувача від примусового 
виконання, відстрочка і розстрочка виконан-
ня, встановлення чи зміна способу і порядку 
виконання. 

2 

Семінарське заняття 15.: 1) Вирішення 
судом окремих питань, що виникають у ви-
конавчому провадженні; 2) Звернення судо-
вого рішення до виконання; 3) Виконавчий 
лист, видача дубліката виконавчого листа 
або судового наказу, поновлення пропуще-
ного строку для пред'явлення виконавчого 
документа до виконання; 4) Мирова угода у 
виконавчому провадженні, відмова стягувача 
від примусового виконання, відстрочка і 
розстрочка виконання, встановлення чи зміна 
способу і порядку виконання; 5) Вирішення 
судом інших питань, пов'язаних з виконан-
ням судових рішень; 6) Поворот виконання; 
7) Оскарження рішень, дій чи бездіяльності 
державного виконавця чи іншої посадової 
особи державної виконавчої служби під час 
виконання постанов суду у цивільних спра-
вах. 

2 

1, 10, 12, 13, 
14, 17, 27, 28, 
32, 33, 44, 74, 
75, 76, 77, 129, 
135, 136, 137. 

Тема 19. Провадження у справах за участю іноземних осіб. 
Визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні 

Лекція 17: 1) Поняття та джерела правового 2 – – 1, 10, 12, 13, 
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регулювання міжнародного цивільного про-
цесу; 2) Правове становище іноземних осіб у 
міжнародному цивільному процесі; 
3) Особливості провадження цивільних справ 
з іноземним елементом; 4) Визнання та вико-
нання рішень іноземних судів в Україні. 

14, 17, 27, 28, 
32, 33, 44, 74, 
75, 76, 77, 129, 
135, 136, 137. 

Загалом з навчальної дисципліни 34 Загалом з навчальної дисципліни 30  
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Таблиця 4.2. Технологічна карта тематичного плану навчальної дисципліни 
«Цивільний процес», яка викладається для студентів заочної (дистанційної) форми навчання 

 

Назва модуля (розділу), теми та питання 
теми (лекції) 

Об-
сяг 
год. 

Назва теми та питання семінарського, 
практичного або лабораторного заняття 

Об-
сяг 
год. 

Інф. джерела 
(порядковий 
номер за пе-

реліком) 
 

1 2 3 4 5 

Модуль 1. Загальні положення цивільного процесуального права 

Тема 1. Поняття, загальна характеристика та джерела цивільного процесу 
Лекція 1: 1) Функції цивільного процесу 
України; 2) Місце цивільного процесу в пра-
вовій системі України; 3) Співвідношення 
цивільного права і процесу; 4) Цивільне про-
цесуальне право як галузь права, його пред-
мет метод та система. 

2 – – 

1, 10, 12, 13, 
14, 17, 27, 28, 
32, 33, 44, 74, 
75, 76, 77, 129, 
135, 136, 137. 

Тема 2. Принципи цивільного процесуального права України 
1) Поняття, система і значення принципів 
цивільного процесуального права; 
2) Класифікація принципів цивільного проце-
суального права; 3) Організаційно-
функціональні принципи правосуддя; 
4) Принципи, що визначають процесуальну 
діяльність суду та осіб, які беруть участь у 
справі. 

– – – 

1, 10, 12, 13, 
14, 17, 27, 28, 
32, 33, 44, 74, 
75, 76, 77, 129, 
135, 136, 137. 

Тема 3. Цивільні процесуальні правовідносини 
1) Поняття, ознаки і види цивільних процесу-
альних правовідносин; 2) Виникнення, розви-
ток, зміна і припинення цивільних процесуа-
льних правовідносин; 3) Система і структура 

– – – 

1, 10, 12, 13, 
14, 17, 27, 28, 
32, 33, 44, 74, 
75, 76, 77, 129, 
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цивільних процесуальних відносин. 135, 136, 137. 

Тема 4. Суд як суб’єкт цивільного процесу 
1) Правосуб’єктність органів судової влади; 
2) Склад суду; 3) Помічник судді, консуль-
тант суду; 4) Секретар судового засідання; 
5) Судовий розпорядник; 6) Відвід судді та 
працівників апарату судів. 

– – – 

1, 10, 12, 13, 
14, 17, 27, 28, 
32, 33, 44, 74, 
75, 76, 77, 129, 
135, 136, 137. 

Тема 5. Сторони та інші учасники цивільного процесу. Представництво у цивільному процесі 
Лекція 2: 1) Поняття сторін у цивільному 
процесі; 2) Процесуальні права та обов’язки 
сторін; 3) Процесуальна співучасть; 
4) Неналежний відповідач і порядок його 
заміни. Залучення співвідповідачів. 

2 – – 

1, 10, 12, 13, 
14, 17, 27, 28, 
32, 33, 44, 74, 
75, 76, 77, 129, 
135, 136, 137. 

Тема 6. Цивільна юрисдикція та підсудність цивільних справ суду 
1) Поняття цивільної юрисдикції; 2) Поняття 
«компетенція (юрисдикція) судів щодо розг-
ляду цивільних справ»; 3) Правила територі-
альної підсудності цивільних судів 

– 

Семінарське заняття 1: 1) Поняття цивіль-
ної юрисдикції; 2) Юрисдикція суду щодо 

справ позовного провадження; 
3) Юрисдикція суду щодо справ наказного 
провадження; 4) Юрисдикція суду щодо 

справ окремого провадження; 5) Наслідки 
порушення правил юрисдикції цивільних 
справ суду; 6) Поняття і види підсудності 
цивільних справ; 7) Наслідки порушення 

правил підсудності. 

2 

1, 10, 12, 13, 
14, 17, 27, 28, 
32, 33, 44, 74, 
75, 76, 77, 129, 
135, 136, 137. 

Тема 7. Цивільні процесуальні строки. Судові витрати 
1) Поняття і види процесуальних строків та їх 
значення; 2) Обчислення, перебіг та закін-
чення процесуальних строків. Пропущення 
процесуальних строків та наслідки; 
3) Зупинення, поновлення та продовження 

– – – 

1, 10, 12, 13, 
14, 17, 27, 28, 
32, 33, 44, 74, 
75, 76, 77, 129, 
135, 136, 137. 
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процесуальних строків; 4) Поняття судових 
витрат та їх види. 

Тема 8. Судові виклики та повідомлення. Заходи процесуального примусу 
1) Поняття судових викликів і повідомлень та 
їх види; 2) Способи та порядок вручення 
судових повісток та повідомлень; 3) Поняття 
заходів процесуального примусу, підстави їх 
застосування та види; 4) Порядок застосу-
вання окремих заходів процесуального при-
мусу. 

– – – 

1, 10, 12, 13, 
14, 17, 27, 28, 
32, 33, 44, 74, 
75, 76, 77, 129, 
135, 136, 137. 

Тема 9. Докази, доказування та доведення у цивільному процесі 
Лекція 3: 1) Поняття доказів та засобів дока-
зування, їх співвідношення. Доводи сторін. 
Належність, допустимість (вірогідність), 
достатність доказів; 2) Класифікація доказів; 
3) Загальна характеристика доказів. 

2 – – 

1, 10, 12, 13, 
14, 17, 27, 28, 
32, 33, 44, 74, 
75, 76, 77, 129, 
135, 136, 137. 

Модуль 2. Провадження в суді першої інстанції 

Тема 10. Позовне провадження 
Лекція 4: 1) Поняття позову та його елемен-
ти. Види позовів. Право на пред’явлення 
позову; 2) Поняття позовного провадження та 
його характерні ознаки; 3) Загальна характе-
ристика суб'єктів позовного провадження; 
4) Забезпечення позову. 

2 – – 

1, 10, 12, 13, 
14, 17, 27, 28, 
32, 33, 44, 74, 
75, 76, 77, 129, 
135, 136, 137. 

Тема 11. Окреме провадження 
1) Поняття та сутність окремого проваджен-
ня; 2) Суб'єкти окремого провадження, їх 
права та обов'язки; 3) Особливості процесуа-
льного засобу порушення справ окремого 

– 

Семінарське заняття 2: 1) Поняття та сут-
ність окремого провадження; 2) Суб'єкти 

окремого провадження, їх права та обов'язки; 
3) Особливості процесуального засобу по-

2 

1, 10, 12, 13, 
14, 17, 27, 28, 
32, 33, 44, 74, 
75, 76, 77, 129, 
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провадження; 4) Особливості розгляду окре-
мих категорій справ окремого провадження. 

рушення справ окремого провадження; 
4) Особливості розгляду окремих категорій 

справ окремого провадження. 

135, 136, 137. 

Тема 12. Наказне провадження 
1) Поняття наказного провадження та його 
характерні ознаки; 2) Процесуальний поря-
док видачі судового наказу; 3) Порядок розг-
ляду заяви про видачу судового наказу; 
4) Судовий наказ, його зміст, законна сила. 
Скасування судового наказу. 

– – – 

1, 10, 12, 13, 
14, 17, 27, 28, 
32, 33, 44, 74, 
75, 76, 77, 129, 
135, 136, 137. 

Тема 13. Стадії цивільного процесу у суді першої інстанції 
1) Подання заяви до суду. Ускладнення: усу-
нення недоліків та повернення заяви; 
2) Відкриття провадження у справі як стадія 
цивільного процесу; 3) Об'єктивні та суб'єк-
тивні умови відкриття провадження у справі; 
4) Процесуальний порядок та наслідки відк-
риття провадження у справі. Загальна харак-
теристика стадій цивільного процесу. 

– 

Семінарське заняття 3: 1) Подання заяви до 
суду. Ускладнення: усунення недоліків та 

повернення заяви; 2) Відкриття провадження 
у справі як стадія цивільного процесу; 

3) Об'єктивні та суб'єктивні умови відкриття 
провадження у справі; 4) Процесуальний 

порядок та наслідки відкриття провадження 
у справі; 5) Провадження у справі до судово-
го розгляду (підготовка справи до судового 
розгляду); 6) Судовий розгляд як основна 
стадія цивільного процесу. Ускладнення у 

судовому розгляді справи; 7) Заочний розг-
ляд справи. 

2 

1, 10, 12, 13, 
14, 17, 27, 28, 
32, 33, 44, 74, 
75, 76, 77, 129, 
135, 136, 137. 

Тема 14. Фіксування цивільного процесу 
1) Поняття, форми та значення фіксації циві-
льного процесу; 2) Фіксування судового роз-
гляду справи технічними засобами; 
3) Журнал судового засідання та його зміст; 
4) Зауваження щодо технічного запису судо-

– – – 

1, 10, 12, 13, 
14, 17, 27, 28, 
32, 33, 44, 74, 
75, 76, 77, 129, 
135, 136, 137. 
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вого засідання, журналу судового засідання 
та їх розгляд; 5) Протоколи про проведення 
окремих процесуальних дій. 

Тема 15. Постанови суду першої інстанції 
1) Поняття та види судових постанов; 2) Суть 
судового рішення; 3) Вимоги, яким повинно 
відповідати судове рішення; 4) Виправлення 
недоліків судового рішення. Додаткове рі-
шення. Роз'яснення судового рішення; 
5) Законна сила судового рішення (судового 
наказу та ухвали); 6)  Негайне виконання 
судового рішення, зміна порядку виконання, 
відстрочка та розстрочка виконання судового 
рішення; 7)  Заочне рішення; 8)  Ухвали суду 
першої інстанції. 

– – – 

1, 10, 12, 13, 
14, 17, 27, 28, 
32, 33, 44, 74, 
75, 76, 77, 129, 
135, 136, 137. 

Модуль 3. Провадження з перегляду судових рішень. 
Виконання судових рішень. Міжнародний цивільний процес 
Тема 16. Апеляційне провадження. Касаційне провадження 

1) Загальна характеристика апеляційного 
оскарження та перевірки судових рішень і 
ухвал; 2) Право на апеляційне оскарження та 
процесуальний порядок його реалізації; 
3) Стадії апеляційного провадження; 
4) Повноваження апеляційного суду; 
5) Постанови апеляційного суду та вимоги, 
які до них пред'являються. Підстави для ска-
сування рішень та ухвал в суді апеляційної 
інстанції. 

– – – 

1, 10, 12, 13, 
14, 17, 27, 28, 
32, 33, 44, 74, 
75, 76, 77, 129, 
135, 136, 137. 

Тема 17. Перегляд судових рішень у зв’язку з винятковими та нововиявленими обставинами. 
Відновлення втраченого судового провадження. 
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1 2 3 4 5 
1) Поняття, предмет, підстави та суб'єкти 
перегляду рішень у зв'язку з винятковими 
обставинами; 2) Стадії провадження у зв'язку 
з винятковими обставинами; 
3) Повноваження Верховного Суду України 
при розгляді справи у зв'язку з винятковими 
обставинами; 4) Сутність та значення прова-
дження у зв’язку з нововиявленими обстави-
нами; 5) Підстави перегляду у зв’язку з ново-
виявленими обставинами; 6) Процесуальний 
порядок перегляду у зв’язку з нововиявлени-
ми обставинами. 

– – – 

1, 10, 12, 13, 
14, 17, 27, 28, 
32, 33, 44, 74, 
75, 76, 77, 129, 
135, 136, 137. 

Тема 18. Звернення судових постанов до виконання. Судовий контроль. 
1) Вирішення судом окремих питань, що 
виникають у виконавчому провадженні; 
2) Звернення судового рішення до виконання; 
3) Виконавчий лист, видача дубліката вико-
навчого листа або судового наказу, понов-
лення пропущеного строку для пред'явлення 
виконавчого документа до виконання; 
4) Мирова угода у виконавчому провадженні, 
відмова стягувача від примусового виконан-
ня, відстрочка і розстрочка виконання, вста-
новлення чи зміна способу і порядку вико-
нання. 

– – – 

1, 10, 12, 13, 
14, 17, 27, 28, 
32, 33, 44, 74, 
75, 76, 77, 129, 
135, 136, 137. 

Тема 19. Провадження у справах за участю іноземних осіб. 
Визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні 

1) Поняття та джерела правового регулюван-
ня міжнародного цивільного процесу; 
2) Правове становище іноземних осіб у між-

– – – 
1, 10, 12, 13, 
14, 17, 27, 28, 
32, 33, 44, 74, 
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1 2 3 4 5 
народному цивільному процесі; 
3) Особливості провадження цивільних справ 
з іноземним елементом; 4) Визнання та вико-
нання рішень іноземних судів в Україні. 

75, 76, 77, 129, 
135, 136, 137. 

Загалом з навчальної дисципліни 34 Загалом з навчальної дисципліни 30  

 



Розділ 5. Самостійна робота студентів 
 

Види та форми самостійної роботи студентів згідно Положення про 
організацію самостійної та консультативної роботи в Полтавському 
університеті економіки і торгівлі, які застосовуються при викладанні 
даної навчальної дисципліни «Цивільний процес»: 
– підготовка до семінарських (практичних) занять; 
– вивчення окремих тем або питань, що передбачені робочою про-

грамою для самостійного опрацювання; 
– виконання домашніх завдань, передбачених робочою програмою з 

дисципліни (термінологічний словник, ситуаційні завдання);  
– аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної 

записки (Case study);  
– підготовка до модульних контрольних робіт та інших форм поточ-

ного контролю; 
– вирішення і письмове оформлення задач, схем, діаграм, інших 

робіт графічного характеру, зокрема, у формі підготовки презен-
тацій;  

– систематизація вивченого матеріалу дисципліни перед написанням 
модульних контрольних робіт та іспитом; 

– виконання індивідуальних завдань (написання реферату, підготов-
ка критичного есе на статті зарубіжних і вітчизняних авторів за 
визначеною тематикою; пошук (підбір) та огляд літературних 
джерел за заданою проблематикою;  

– підготовка доповіді на наукову конференцію або семінар, аналіз 
практичних ситуацій, самостійне виконання розрахункових, гра-
фічних і розрахунково-графічних робіт, аналітичних оглядів, ви-
сновків, рекомендацій тощо). 

Засоби контролю виконання видів та форм самостійної роботи сту-
дентів, які застосовуються при викладанні даної навчальної дисциплі-
ни «Цивільний процес»: 
– оцінка рівня активності участі студента на різних видах аудитор-

них занять, що свідчить про ступінь самопідготовки студента; 
– бліц-опитування, тестування, індивідуальні завдання на картках 

під час аудиторних занять; 
– перевірка правильності виконання завдань; 
– перевірка термінологічних словників, робочих зошитів; 
– доповіді на студентських наукових конференціях, і семінарах, у 

студентському дискусійному клубі «Феміда». 
Самостійна робота студентів є основним засобом оволодіння на-

вчальним матеріалом навчальної дисципліни, засвоєння знань, над-
бання вмінь та навичок у вільний від аудиторних навчальних занять 
час. Самостійна робота студента складається із підготовки до семінар-
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ських, практичних, лабораторних й індивідуальних занять шляхом 
виконання усного та письмового домашнього завдання. 

У процесі самостійної роботи студенти повторюють й закріплюють 
той матеріал, що був розібраний з науково-педагогічним працівником 
на лекційних заняттях, а також опановують окремі програмні питання, 
що передбачені для самостійного вивчення. Самостійна робота з під-
готовки до семінарських занять здійснюється за відповідним планом, 
що містить до кожної теми перелік програмних питань, які виносяться 
на обговорення на семінарське заняття. Спираючись на прослуханий 
лекційний матеріал, опрацювавши основну і додаткову літературу, 
ознайомившись із законодавчими і нормативними документами, сту-
денти готують тези своїх виступів, а також, за власним бажанням, 
можуть обирати тему доповіді, погодивши її з викладачем, для презе-
нтації її на семінарі-дискусії. Дана доповідь повинна містити, крім 
висвітлення самої сутності виявленої студентами проблеми, обґрунту-
вання її актуальності та власні пропозиції щодо її вирішення. 
Обов’язково доповідь повинна стосуватися теми семінарського занят-
тя, проте вона може охоплювати більш широке коло питань, ніж пе-
редбачаються навчальною програмою дисципліни. 

Також студенти самостійно виконують письмові домашні завдання 
(вирішують практичні задачі, використовуючи збірник задач з навча-
льної дисципліни та керуючись методичними вказівками щодо їх 
розв’язання), здійснюють самоконтроль своїх знань за допомогою 
складання навчальних тестів та розв’язування кросвордів. 

З метою поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які сту-
денти одержують в процесі навчання, а також застосування цих знань 
на практиці, підвищення рівня успішності студентів, які з тих чи ін-
ших причин потребують додаткової допомоги викладача при підгото-
вці до складання поточного чи підсумкового контролю, при виконанні 
індивідуальних завдань науково-педагогічні працівники кафедри на-
дають студентам консультації. 

 
Розділ 6. Методики активізації процесу навчання 

 
Інтенсифікація навчального процесу при викладанні дисципліни 

повинна здійснюватися на основі використання активних методів на-
вчання, що дозволяє, вирішити проблему зростаючого інформаційного 
навантаження на студентів, поліпшити якість засвоєння ними вивче-
ного матеріалу. 

Під час викладання дисципліни широко використовуються такі ме-
тодики активізації навчального процесу: 
– лекції, які переважно спрямовані на висвітлення основних змін у 

законодавстві, проведення порівняльного аналізу вітчизняної прак-
тики господарювання із зарубіжним досвідом, виявлення основних 
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причин виникнення негативних тенденцій й кризових явищ в еко-
номіці України та окреслення шляхів їх подолання, а також озна-
йомлення студентів з науковою дискусією, що відбувається в еко-
номічній літературі навколо визначення тих чи інших категорій, 
явищ, процесів. Проблемні лекції знаходять широке застосування 
при розгляді кожної теми навчальної дисципліни; 

– міні-лекції. В умовах обмеженості часу проведення аудиторних 
лекційних занять частину програмних питань науково-
педагогічний працівник освітлює у формі міні-лекції. Це відбува-
ється переважно за допомогою розроблених науково-педагогічним 
працівником структурно-логічних схем, які охоплюють основний 
зміст питання, що розглядається, у структурованому вигляді, що є 
найзручнішим та найефективнішим способом сприйняття студен-
тами об’ємної інформації у короткі проміжки часу; 

– робота в малих групах. Під час проведення дискусії, виконання 
практичних завдань викладач здійснює поділ студентів (за їх влас-
ним бажанням) на малі робочі групи по 4-5 осіб. Таким чином, у 
студентському колективі створюється дух суперництва, у кожного 
студента з’являється можливість викласти власну думку своїм ко-
легам, серед різних інших думок студентів сформулювати най-
більш вірну відповідь на поставлені викладачем чи іншими група-
ми студентів питання; 

– презентація групою студентів розробленої ними теми, яка охоплює 
актуальні проблемні питання, з проведенням подальшої дискусії 
між іншими «малими групами», викладачем та експертами (яких 
визначає викладач), з тих питань, що виносяться на обговорення; 

– моделювання міні-ситуацій (використання кейс-методу). Застосу-
вання даної методики проведення занять дає змогу студентам 
отримати певні навички з прийняття ефективних рішень, адаптува-
ти теоретичні знання до практичних умов, обробляти інформацію 
та виявляти тенденції розвитку певних явищ; 

– колективне розгадування «малими групами» кросвордів, які міс-
тять основні терміни й категорії кожної з тем дисципліни. Дана фо-
рма контролю дає можливість викладачу перевірити ступінь засво-
єння студентами основної термінології, а студентам закріпити й си-
стематизувати отримані знання; 

– дидактичні ігри: ділові, рольові, імітаційні. Кожен викладач, який 
веде практичні заняття, самостійно (можливо і за участю студентів) 
розробляє певні ігри і обирає тему заняття, на якій буде проводити-
ся та чи інша гра. 
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Розділ 7. Система поточного і підсумкового контролю 
 

Поточний контроль здійснюється при проведенні лекцій, семінар-
ських (практичних, лабораторних), перевірки виконання індивідуаль-
них і домашніх завдань та має на меті перевірку рівня засвоєння сту-
дентом навчального матеріалу навчальної дисципліни. 

Під час проведення лекцій застосовуються такі методи контролю, 
як усне опитування студентів з питань, визначених планом лекцій та 
пов’язаних з матеріалом попередніх лекцій, дискусійне обговорення 
проблемних питань з теми лекції та інше. 

Під час проведення семінарських занять застосовуються такі мето-
ди контролю, як усне та письмове опитування студентів з питань, ви-
значених планом семінарських занять, дискусійне обговорення про-
блемних питань з теми заняття, письмове складання студентами тес-
тів, відповідь у письмовій формі на індивідуальне теоретичне завдан-
ня, письмове виконання індивідуального практичного завдання (циві-
льно-правової ситуації), розв’язок термінологічних завдань (зокрема, 
кросвордів) тощо. Завдання можуть виконуватися як індивідуально, 
так і «малими групами» (у такому випадку бали виставляються відпо-
відно до внеску кожного студента, а у разі, якщо його встановити не-
можливо – в однаковому для всіх розмірі за результатами виконання 
завдання). 

Поточний контроль виконання студентами індивідуальних і дома-
шніх завдань здійснюється за допомогою перевірки виконаних за-
вдань (у письмовій, електронній чи іншій формі). 

Поточний контроль, який застосовується під час проведення поточних 
модульних робіт, здійснюється шляхом перевірки виконання відповідних 
тестів в письмовій формі або за допомогою програмного забезпечення 
комп’ютерної підтримки освітнього процесу, шляхом перевірки вико-
нання практичних ситуацій в письмовій формі тощо. 

Поточна успішність студентів за виконання навчальних видів робіт 
на навчальних заняттях і за виконання завдань самостійної роботи 
оцінюються за допомогою національної шкали оцінок. 

Оцінювання знань студентів при виконані поточних модульних ро-
біт (поточний модульний контроль) здійснюється за 100-бальною 
шкалою. Робочим навчальним планом при вивченні матеріалу навча-
льної дисципліни у семестрі навчального року передбачено виконання 
чотирьох поточних модульних робіт, відтак загальна оцінка за поточ-
ний модульний контроль визначається як середньоарифметична за 
формулою: 

(М1*К1+М2*К2+..+МnКn), 
     М1, М2 – модуль 1, модуль 2; 
     К1, К2 – коефіцієнт кількості годин, відведених на модуль (у ра-

зі їх непропорційності), сума усіх коефіцієнтів = 1 
З метою мотивації студентів до активного та якісного виконання 



32 

навчальної роботи протягом семестру до загальної оцінки за поточний 
модульний контроль можуть бути використані коефіцієнти мотивації. 
Рішення про використання коефіцієнтів мотивації приймаються на 
засідання кафедри на кожен навчальний рік. Рішення про безпосеред-
нє застосування коефіцієнтів мотивації до студентів певної групи 
приймаються викладачем. 

 
 
 

Таблиця 5. Шкала оцінювання знань студентів за результатами 
підсумкового контролю з навчальної дисципліни 

«Цивільний процес» 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за 

шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною шка-

лою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Добре 

74-81 С Дуже добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX 
Незадовільно з можливістю повто-

рного підсумкового контролю 

0-34 F 

Незадовільно з обов’язковим по-

вторним вивченням навчальної 

дисципліни та підсумковим конт-

ролем 
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Таблиця 6. Система нарахування додаткових балів за видами ро-
біт з вивчення навчальної дисципліни «Цивільний процес» 

 
Форма робо-

ти 
Вид роботи Бали 

1. Навчальна 1. Участь у предметних олімпіадах: універ-
ситетських, міжвузівських, всеукраїнських, 
міжнародних 

10-30 

2. Участь у конкурсах на кращого знавця 
дисципліни: університетських, міжвузівсь-
ких, всеукраїнських, міжнародних 

10-30 

3. Виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань підвищеної складності 

1-15 

4. Написання і захист наукового реферату з 
визначеної проблеми 

0-4 

2. Науково-
дослідна 

1.  Участь в наукових гуртках («Ін-Юре») 5-20 
2. Участь в наукових студентських клубах 
(«Феміда») 

5-20 

3. Участь в конкурсах студентських робіт: 
університетських, міжвузівських, всеукра-
їнських, міжнародних 

5-15 

4. Участь в наукових студентських конфе-
ренціях: університетських, міжвузівських, 
всеукраїнських, міжнародних 

5-15 

5. Підготовка публікації в наукових видан-
нях. 

20 

6. Оформлення сценарного плану дидакти-
чної гри 

10-20 

Разом  * 

 
За додаткові види навчальних робіт студент може отримати не бі-

льше 30 балів. 
Додаткові бали додаються до загальної підсумкової оцінки за ви-

вчення навчальної дисципліни, але не загальна підсумкова оцінка не 
може перевищувати 100 балів. 

 
 



Таблиця 7. Приклади розрахунку загальної підсумкової оцінки 
при підсумковій формі контролю у вигляді екзамену 

 

Варіанти 

прикладів 

Оцінка за 

ПМК 1 

(К1=0,5) 

Оцінка за 

ПМК 2 

(К2=0,25) 

Оцінка за 

ПМК 3 

(К2=0,25) 

Оцінка за 

здачу ек-

замену 

Загальна 

підсумкова 

оцінка за 

100-ою 

шкалою 

Загальна під-

сумкова оцінка 

за національ-

ною шкалою 

Загальна 

підсумкова 

оцінка за 

ECTS 

Приклад 1. 94 95 90 
90 

91,95 = 92 Відмінно A (із коеф.) 47 23,75 22,5 

(сума) 93,25*0,6=55,95 90*0,4=36 

Приклад 2. 90 85 90 
90 

89,25 = 89 Добре В (із коеф.) 45 21,25 22,5 

(сума) 88,75*0,6=53,25 90*0,4=36 

Приклад 3. 68 75 64 
70 

69,25 = 69 Задовільно D (із коеф.) 34 18,75 16 

(сума) 68,75*0,6=41,25 70*0.4=28 

Приклад 4. 50 64 58 
45 

51,3 = 51 

Незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

FX 
(із коеф.) 25 16 14,5 

(сума) 55,5*0,6=33,3 45*0,4=18 

 

Порядок формування оцінок за кожну ПМК: 
Оцінка ПМК – це бал, отриманий студентом за вивчення кожного модуля навчальної дисципліни і включає в себе як 
оцінку за поточну роботу, так і результат модульної контрольної роботи і оцінений викладачем за 100-бальною шка-
лою. 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 
ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ (ЕКЗАМЕНУ) 

 
1. Функції цивільного процесу України. 
2. Місце цивільного процесу в правовій системі України. 
3. Співвідношення цивільного права і процесу. 
4. Цивільне процесуальне право як галузь права, його предмет метод 

та система. 
5. Джерела цивільного процесу. Аналогія закону та аналогія права. 
6. Сутність цивільного судочинства (процесу) та його завдання. За-

гальна характеристика видів проваджень та стадій цивільного 
процесу. 

7. Поняття, система і значення принципів цивільного процесуального 
права. 

8. Класифікація принципів цивільного процесуального права. 
9. Організаційно-функціональні принципи правосуддя. 
10. Принципи, що визначають процесуальну діяльність суду та осіб, які 

беруть участь у справі. 
11. Поняття, ознаки і види цивільних процесуальних правовідносин. 
12. Виникнення, розвиток, зміна і припинення цивільних процесуаль-

них правовідносин; 
13. Система і структура цивільних процесуальних відносин. 
14. Об'єкт і зміст цивільних процесуальних відносин. 
15. Суб'єкти цивільних процесуальних відносин, їх класифікація. Ци-

вільна процесуальна правоздатність, дієздатність. 
16. Правосуб’єктність органів судової влади. 
17. Склад суду. 
18. Помічник судді, консультант суду. 
19. Секретар судового засідання. 
20. Судовий розпорядник. 
21. Відвід судді та працівників апарату судів. 
22. Поняття сторін у цивільному процесі. 
23. Процесуальні права та обов’язки сторін. 
24. Процесуальна співучасть. 
25. Неналежний відповідач і порядок його заміни. Залучення співвід-

повідачів. 
26. Треті особи, їх види та правове становище. 
27. Значення та підстави виникнення представництва у цивільному 

процесі України. 
28. Поняття представництва у цивільному процесі та його сторони. 

Межі повноважень представника і порядок їх оформлення. 
29. Види представництва у цивільному процесі. 
30. Процесуальне правонаступництво. 
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31. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким надано право 
захищати права, свободи та інтереси інших осіб. 

32. Участь у цивільному процесі Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини. 

33. Процесуальні форми та підстави участі прокурора у цивільному 
процесі. 

34. Поняття цивільної юрисдикції. 
35. Юрисдикція суду щодо справ позовного провадження. 
36. Юрисдикція суду щодо справ наказного провадження. 
37. Юрисдикція суду щодо справ окремого провадження. 
38. Наслідки порушення правил юрисдикції цивільних справ суду. 
39. Поняття і види підсудності цивільних справ. 
40. Наслідки порушення правил підсудності. 
41. Поняття і види процесуальних строків та їх значення; 
42. Обчислення, перебіг та закінчення процесуальних строків. Про-

пущення процесуальних строків та наслідки. 
43. Зупинення, поновлення та продовження процесуальних строків. 
44. Судовий збір, порядок його сплати та звільнення від сплати судо-

вого збору. Підстави повернення судового збору. 
45. Ціна позову, порядок її визначення. 
46. Витрати, пов'язані з розглядом судової справи. 
47. Відстрочка, розстрочка та зменшення розміру судових витрат, їх 

розподіл між сторонами; 
48. Поняття судових витрат та їх види. 
49. Поняття судових викликів і повідомлень та їх види. 
50. Способи та порядок вручення судових повісток та повідомлень. 
51. Поняття заходів процесуального примусу, підстави їх застосуван-

ня та види. 
52. Порядок застосування окремих заходів процесуального примусу. 
53. Поняття доказів та засобів доказування, їх співвідношення. Дово-

ди сторін. Належність, допустимість (вірогідність), достатність 
доказів. 

54. Класифікація доказів; 
55. Загальна характеристика доказів. 
56. Процес доказування та процес доведення, їх співвідношення. 
57. Право доказування та обов'язок доведення.  
58. Предмет доведення. 
59. Процес доказування та його елементи. 
60. Процес доведення та його елементи. 
61. Оцінка доказів судом 
62. Поняття позову та його елементи. Види позовів. Право на 

пред’явлення позову. 
63. Поняття позовного провадження та його характерні ознаки. 
64. Загальна характеристика суб'єктів позовного провадження. 
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65. Умови об'єднання і роз'єднання позовів. 
66. Забезпечення позову. 
67. Поняття та сутність окремого провадження. 
68. Суб'єкти окремого провадження, їх права та обов'язки. 
69. Особливості процесуального засобу порушення справ окремого 

провадження. 
70. Особливості розгляду окремих категорій справ окремого прова-

дження. 
71. Поняття наказного провадження та його характерні ознаки. 
72. Процесуальний порядок видачі судового наказу. 
73. Порядок розгляду заяви про видачу судового наказу. 
74. Судовий наказ, його зміст, законна сила. Скасування судового 

наказу. 
75. Подання заяви до суду. Ускладнення: усунення недоліків та пове-

рнення заяви. 
76. Відкриття провадження у справі як стадія цивільного процесу. 
77. Об'єктивні та суб'єктивні умови відкриття провадження у справі. 
78. Процесуальний порядок та наслідки відкриття провадження у 

справі. 
79. Провадження у справі до судового розгляду (підготовка справи до 

судового розгляду). 
80. Судовий розгляд як основна стадія цивільного процесу. Усклад-

нення у судовому розгляді справи. 
81. Заочний розгляд справи. 
82. Поняття, форми та значення фіксації цивільного процесу. 
83. Фіксування судового розгляду справи технічними засобами. 
84. Журнал судового засідання та його зміст. 
85. Зауваження щодо технічного запису судового засідання, журналу 

судового засідання та їх розгляд. 
86. Протоколи про проведення окремих процесуальних дій. 
87. Поняття та види судових постанов. 
88. Суть судового рішення. 
89. Вимоги, яким повинно відповідати судове рішення. 
90. Виправлення недоліків судового рішення. Додаткове рішення. 

Роз'яснення судового рішення. 
91. Законна сила судового рішення (судового наказу та ухвали). 
92. Негайне виконання судового рішення, зміна порядку виконання, 

відстрочка та розстрочка виконання судового рішення. 
93. Заочне рішення. 
94. Ухвали суду першої інстанції. 
95. Загальна характеристика апеляційного оскарження та перевірки 

судових рішень і ухвал. 
96. Право на апеляційне оскарження та процесуальний порядок його 

реалізації. 
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97. Стадії апеляційного провадження. 
98. Повноваження апеляційного суду. 
99. Постанови апеляційного суду та вимоги, які до них пред'являють-

ся. Підстави для скасування рішень та ухвал в суді апеляційної ін-
станції. 

100. Суть касаційного провадження. 
101. Право на касаційне оскарження. Процесуальний порядок реаліза-

ції права на касаційне оскарження. 
102. Стадії касаційного провадження. 
103. Повноваження суду касаційної інстанції. Постанови суду касацій-

ної інстанції та їх законна сила. 
104. Поняття, предмет, підстави та суб'єкти перегляду рішень у зв'язку 

з винятковими обставинами. 
105. Стадії провадження у зв'язку з винятковими обставинами. 
106. Повноваження Верховного Суду України при розгляді справи у 

зв'язку з винятковими обставинами. 
107. Сутність та значення провадження у зв’язку з нововиявленими 

обставинами. 
108. Підстави перегляду у зв’язку з нововиявленими обставинами. 
109. Процесуальний порядок перегляду у зв’язку з нововиявленими 

обставинами. 
110. Вирішення судом окремих питань, що виникають у виконавчому 

провадженні. 
111. Звернення судового рішення до виконання. 
112. Виконавчий лист, видача дубліката виконавчого листа або судо-

вого наказу, поновлення пропущеного строку для пред'явлення 
виконавчого документа до виконання. 

113. Мирова угода у виконавчому провадженні, відмова стягувача від 
примусового виконання, відстрочка і розстрочка виконання, вста-
новлення чи зміна способу і порядку виконання. 

114. Вирішення судом інших питань, пов'язаних з виконанням судових 
рішень. 

115. Поворот виконання. 
116. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності державного виконавця 

чи іншої посадової особи державної виконавчої служби під час 
виконання постанов суду у цивільних справах. 

117. Поняття та джерела правового регулювання міжнародного циві-
льного процесу. 

118. Правове становище іноземних осіб у міжнародному цивільному 
процесі. 

119. Особливості провадження цивільних справ з іноземним елемен-
том. 

120. Визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні. 
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Розділ 8. Програмне забезпечення комп’ютерної підтримки освіт-
нього процесу з навчальної дисципліни «Цивільний процес»: 

 
1. Загальне програмне забезпечення: пакет програмних продуктів 

Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel); мережеві сервіси 
Google. 

2. Спеціалізоване програмне забезпечення комп’ютерної підтримки 
освітнього процесу з навчальної дисципліни: 
– Інформаційно-правова система «ЛІГА:ЗАКОН»; 
– Інформаційно-правова система «НАУ» (ІАЦ «Ліга»); 
– Правові системи «Інфодиск: Законодавство України» (ІАЦ «Ін-

фодиск»); 
– Правові системи НаУ, МЕГА-НАУ (ЗАТ «Інформтехнологія); 
– інформаційно-правова система із законодавства України «Пра-

во» (Компанія «Інформаційно-аналітичний центр «БІТ»). 
 
 

Розділ 9. Інформаційно-методичне забезпечення 
 

ПЕРЕЛІК ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ 
 

Основні нормативно-правові акти: 
1. Конституція України : станом на 10.08.2015: офіц. текст. – К. : 

Правова єдність; Алерта, 2015. – 78 с. 
2. Віденська конвенція про представництво держав і їх відносини з 

міжнародними організаціями універсального характеру від 
14.03.1975 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_254 

3. Загальна декларація прав людини, проголошена Організацією 
Об’єднаних Націй 10 грудня 1948 року // Права людини. Міжна-
родні договори України: декларації, документи / Упорядник 
Ю.К. Качуренко. – К. : Наукова думка, 1992. – С. 18-24. 

4. Конвенція про визнання та виконання іноземних арбітражних 
рішень від 10.06.1958 // Офіційний Вісник України. – 2004. – 
№ 45. – Ст. 3004. 

5. Конвенція про вручення за кордоном судових та позасудових до-
кументів у цивільних або комерційних справах від 15.11.1965 // 
Офіційний вісник України. – 2004. – № 31. – Ст. 2124. 

6. Конвенція про захист прав і основоположних свобод людини, 
підписана у Римі 4 листопада 1950 року // Вісник Українського 
центру прав людини. – 1998. – № 3. – С. 29-37. 

7. Конвенція про правову допомогу та правові відносини у цивіль-
них, сімейних та кримінальних справах від 07.10.2002 // Зібрання 
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чинних міжнародних договорів України. – 2006. – № 5. – Кн. 1. – 
Ст. 1156. 

8. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, прийнятий 
Генеральною асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 16 грудня 
1965 року // Права людини. Міжнародні договори України. – К., 
1992. – С. 36-58. 

9. Про батьківську відповідальність: Рекомендація № R(84)4 Комітету 
міністрів Ради Європи державам-членам від 
28.02.1984 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_263 

10. Конвенція з питань цивільного процесу від 01.03.1954 // Офіцій-
ний Вісник України. – 2005. – № 4. – Ст. 264. 

11. Європейська хартія про статус суддів від 10.07.1998 // Вісник 
Верховного Суду України. – 1998. – № 4. – С. 9-11. 

12. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 
05.07.2012 № 5076-VI // Відомості Верховної Ради України. – 
2013. – № 27. – Ст. 282. 

13. Про виконавче провадження: Закон України від 21.04.1999 № 606-
XIV // Відомості Верховної Ради України – 1999. – № 24. – 
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«Правознавство» / спеціальності 081 «Право»  містить: 
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