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Розділ 1. Загальна характеристика навчальної дисципліни
Таблиця 1. Загальна характеристика навчальної дисципліни
«Цивільне процесуальне право»
1. Місце в структурно-логічній схемі підготовки – висхідна
2. Кількість кредитів за ЄКТС – 3.
3. Кількість модулів – 2.
4. Обов’язкова у відповідності до навчального плану
5. Курс – 2
6. Семестр – 4
7. Кількість годин:
– загальна кількість: 4 семестр – 90
– лекції: 4 семестр – 18
– семінарські заняття: 4 семестр – 30
– самостійна робота: 4 семестр – 42
– вид підсумкового контролю: ПМК (залік)
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Розділ 2. Перелік компетентностей та програмні результати
навчання з навчальної дисципліни
Метою дисципліни є студентами системних знань з цивільного
процесу, щодо правових засобів і процедур, спрямованих на ефективний судовий захист прав свобод і інтересів учасників цивільнопроцесуальних відносин, підготовка до практичної юридичної діяльності. Вивчення курсу передбачає розуміння студентами значення
основних категорій цивільного процесуального права, змісту процесуальних інститутів, судової практики, оволодіння навичками правильного тлумачення норм цивільного процесуального права та практичного їх застосовування при вирішенні конкретних судових справ, досвідом аналітичної роботи.
Завданням навчальної дисципліни є набуття здобувачами вищої
освіти компетентностей, необхідних для ефективного судового захисту прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб на основі вивчення нормативно-правового матеріалу з питань цивільного судочинства; опанування студентами порядку звернення до суду, порядку
здійснення захисту порушених прав судом першої інстанції, апеляційним і касаційним судами, порядку виконання судових рішень.
У результаті вивчення дисципліни «Цивільне право» студенти повинні:
знати:
‒ 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 процесуального права, основні інститути цивільного процесуального права України, які регулюють процесуальний порядок розгляду і вирішення 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.
5
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Таблиця 2. Перелік компетентностей та програмні
результати навчання
Компетентності, якими
№
Програмні результати
повинен оволодіти
з/п
навчання
студент
Загальні компетентності
1. здатність застосовувати
самостійно визначати ті обзнання на практиці у станда- ставини, у з'ясуванні яких
ртних та окремих нестандар- потрібна допомога, і діяти
тних ситуаціях (ЗК 8)
відповідно до отриманих
рекомендацій (ПРН 8)
2. здатність знаходити творчі
рішення або відповіді на чітко визначені та абстрактні
проблеми на основі ідентифікації та застосування даних
(ЗК 10)
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності
3. здатність застосовувати
демонструвати необхідні
знання завдань, принципів і
знання та розуміння сутності
доктрин національного прата змісту основних правових
ва, а також змісту правових
інститутів і норм фундаменінститутів, щонайменше з
тальних галузей права (ПРН
таких галузей права, як кон13)
ституційне право, адміністративне право, цивільне і
цивільне процесуальне право, кримінальне і кримінальне процесуальне право
(ФК 5)
4. здатність до застосування
застосовувати набуті знання у
норм матеріального і процерізних правових ситуаціях,
суального права при модевиокремлювати юридично
люванні правових ситуацій,
значущі факти і формувати
окремих процедур (ФК 6)
обґрунтовані правові висновки (ПРН 14)
5. здатність кваліфіковано застосовувати нормативноправові акти, реалізовувати
норми права у конкретних
сферах професійної діяльності та самостійно розробляти
юридичні документи (ФК 7)
6. здатність вільно володіти
готувати проекти необхідних
7

Компетентності, якими
повинен оволодіти
студент
юридичною термінологією,
та основами юридичної техніки (ФК 8)
7. здатність юридично правильно кваліфікувати факти та
обставини (ФК 9)
8. здатність аналізувати правові
проблеми та формувати правові позиції, здійснювати
публічні виступи, брати
участь у дискусіях з правових питань (ФК 10)
9. здатність до консультування
з правових питань, зокрема,
можливих способів захисту
прав та інтересів клієнтів,
відповідно до вимог професійної етики, належного дотримання норм щодо нерозголошення персональних
даних та конфіденційної інформації (ФК 11)
10. здатність до логічного, критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих знань у професійній діяльності (ФК 12)
11. здатність до аналізу актів
законодавства та судової
практики, практики діяльності інститутів публічної влади (ФК 14)
№
з/п

Програмні результати
навчання
актів застосування права відповідно до правового висновку зробленого у різних правових ситуаціях (ПРН 15)
давати короткий висновок
щодо окремих фактичних
обставин (даних) з достатньою обґрунтованістю (ПРН 5)
надавати консультації щодо
можливих способів захисту
прав та інтересів клієнтів у
різних правових ситуаціях (ПРН 16)

формулювати власні обґрунтовані судження на основі
аналізу відомої проблеми.
Оцінювати недоліки і переваги аргументів (ПРН 4)

Розділ 3. Програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни «Цивільне право» укладена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти спеціальності
8
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ПРОГРАМНИЙ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Модуль 1.
Загальні положення цивільного процесуального права
Тема 1. Поняття, загальна характеристика та джерела цивільного процесуального права. Цивільний процес.
Судовий захист прав і охоронюваних законом інтересів. Сутність
правосуддя в цивільних справах і цивільного судочинства. Система
судів цивільної юрисдикції. Поняття цивільного процесу (цивільного
судочинства). Цивільне судочинство й інші форми судочинства.
Форми та способи захисту прав і законних інтересів фізичних та
юридичних осіб. Конституція України про право громадян на судовий
захист.
Поняття цивільного процесуального права. Предмет, метод і система цивільного процесуального права. Значення цивільного процесуального права в сучасній правовій доктрині.
Співвідношення цивільного процесуального права з цивільним, сімейним, трудовим, аграрним, державним і адміністративним правом,
кримінальним процесуальним та адміністративним процесуальним
правом. Цивільне процесуальне право та організація судової та правоохоронної системи України.
Джерела цивільного процесуального права. Цивільно-процесуальні
норми, їх структура. Межі дії цивільного процесуального закону. Судова практика в цивільному судочинстві.
Предмет науки цивільного процесуального права. Система науки
цивільного процесуального права.
Поняття цивільного судочинства (процес) і його завдання. Види
цивільного судочинства. Стадії цивільного процесу.
Суть, основні риси і значення цивільної процесуальної форми.
Тема 2. Принципи цивільного процесуального права України.
Поняття та система принципів цивільного судочинства. Загальновизнані принципи права та судове правозастосування. Правові аксіоми
в цивільному судочинстві. Конституційні основи (принципи) правосуддя у цивільних справах.
Галузеві принципи цивільного процесуального права. Взаємний
зв’язок і взаємозалежності принципів цивільного процесуального права.
Характеристика основних принципів цивільного процесу: принцип
верховенства права; принцип права на суд; принцип правової визначеності; принцип пропорційності; принцип доступності правосуддя;
здійснення правосуддя виключно судами; незалежність суддів і підкорення їх лише закону; державної мови судочинства; гласність судового процесу; законності; диспозитивності; змагальності; публічності та
судового керівництва; процесуальної рівноправності сторін; забезпечення апеляційного та касаційного оскарження судових рішень; усно10

сті та писемності; безпосередності судового розгляду; обов’язковості
рішень суду.
Тема 3. Цивільні процесуальні правовідносини.
Поняття, ознаки і види цивільних процесуальних правовідносин.
Підстави виникнення цивільних процесуальних правовідносин. Розвиток, зміна і припинення цивільних процесуальних правовідносин. Система і структура цивільних процесуальних відносин.
Об’єкт і зміст цивільних процесуальних відносин.
Поняття суб'єкта цивільних процесуальних правовідносин. Види
суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин.
Тема 4. Суд як суб’єкт цивільного процесу.
Суд як обов’язковий суб’єкт цивільних процесуальних правовідносин. Правосуб’єктність органів судової влади. Правові засади діяльності суду. Правовий статус і роль суду у цивільному процесі. Склад
суду. Секретар судового засідання. Судовий розпорядник. Помічник
судді.
Відвід судді. Відвід секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача.
Тема 5. Сторони та інші учасники цивільного процесу. Представництво у цивільному процесі.
Поняття сторін у цивільному процесі.
Цивільна процесуальна правоздатність. Цивільна процесуальна дієздатність. Процесуальні права і обов’язки. Основні риси сторін у цивільному процесі, види сторін. Характеристика прав і обов’язків сторін. Спеціальні права сторін.
Процесуальна співучасть. Мета і підстави співучасті. Види співучасті. Процесуальні права і обов’язки співучасників.
Поняття належної та неналежної сторони. Умови і порядок заміни
неналежної сторони.
Процесуальне правонаступництво (поняття і підстави). Порядок
вступу в процес правонаступника і його правовий статус.
Зловживання процесуальними правами як наукова проблема. Поняття зловживання процесуальними правами. Види зловживань процесуальними правами. Протидія зловживанню процесуальними правами.
Поняття та види третіх осіб у цивільному процесі. Основні ознаки
третіх осіб.
Треті особи, які заявляють самостійні вимоги. Підстави та процесуальний порядок їх вступу у справу. Процесуальні права і обов’язки
третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги. Відмінність третіх осіб,
які заявляють самостійні вимоги, від співпозивачів.
Треті особи, які не заявляють самостійних вимог. Підстави і процесуальний порядок їх вступу (залучення) у справу. Процесуальні права
і обов’язки третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог.
11

Відмінність третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог, від
співучасників (співпозивачів, співвідповідачів).
Особи, які беруть участь у справі, як суб’єкти цивільних процесуальних відносин. Поняття і склад осіб, які беруть участь у справі, їх
права і обов’язки.
Особи, які сприяють розглядові справи, їх класифікація. Свідки,
експерт, експерт з питань права, перекладач, спеціаліст, їх процесуальне становище та функції, права і обов’язки. Помічник судді, секретар судового засідання, судовий розпорядник.
Участь у судовому процесі органів та осіб, яким законом надано
право звертатися до суду в інтересах інших осіб. Підстави та форми
участі в цивільному процесі Уповноваженого Верховної Ради України
з прав людини, прокурора, органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, фізичних та юридичних осіб, які захищають права
інших осіб. Порядок порушення цивільної справи на захист прав та
охоронюваних законом інтересів інших осіб. Участь органів державної влади та місцевого самоврядування в процесі для подання висновку у справі.
Поняття представництва у цивільному процесі. Види представництва у цивільному судочинстві. Процесуальне становище та повноваження представника у цивільному процесі. Документи, які підтверджують повноваження представника та їх оформлення. Особи, які не
можуть бути представниками в суді.
Тема 6. Цивільна юрисдикція та підсудність цивільних справ
суду.
Органи, які захищають суб’єктивні права і інтереси громадян і організацій. Поняття цивільної юрисдикції.
Предметна та суб’єктна юрисдикція. Інстанційна юрисдикція. Відмежування цивільної юрисдикції від конституційної, адміністративної, господарської.
Юрисдикція суду щодо розгляду справ позовного, наказного та
окремого провадження.
Територіальна юрисдикція (підсудність). Територіальна підсудність, її види: загальна, альтернативна, виключна, договірна, дискреційна (за вказівкою суду) і за зв’язком справ.
Порядок передачі справи в інший суд, порядок вирішення справ
між судами про підсудність. Наслідки порушення правил про підсудність.
Тема 7. Цивільні процесуальні строки. Судові витрати.
Поняття процесуальних строків та їх види. Обчислення процесуальних строків. Продовження та поновлення процесуальних строків.
Службові строки.
Поняття і види судових витрат у цивільному процесі. Судовий збір.
Визначення ціни позову. Витрати, пов’язані з розглядом справи. Ви12

трати, пов’язані з залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи.
Порядок визначення сум витрат, пов’язаних з оглядом на місці. Витрати на розшук відповідача, боржника, житини або транспортних
засобів. Витрати, пов’язані з виконанням рішення. Оплата послуг адвоката. Звільнення від сплати судових витрат. Відстрочення та розстрочення сплати судових витрат. Розподіл судових витрат. Повернення судового збору.
Тема 8. Судові виклики та повідомлення. Заходи процесуального примусу.
Поняття судових викликів і повідомлень та їх види. Способи та порядок вручення судових повісток та повідомлень. Розшук відповідача.
Особливості здійснення викликів і повідомлень за допомогою Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.
Поняття процесуального примусу. Види заходів процесуального
примусу. Підстави застосування заходів процесуального примусу.
Порядок застосування окремих заходів процесуального примусу. Попередження і видалення із залу судового засідання. Тимчасове вилучення доказів для дослідження судом. Привід свідка. Штраф.
сі.

Тема 9. Докази, доказування та доведення у цивільному проце-

Поняття і мета судового доказування. Поняття судового доказу.
Докази і засоби доказування.
Суб’єкти та предмет доказування. Поняття предмета доказування.
Визначення предмету доказування по конкретних цивільних справах.
Факти, які не підлягають доказуванню.
Розподіл між сторонами обов’язку по доказуванню. Роль суду у
збиранні доказів та підтвердженні суттєвих для справи фактів. Права і
обов’язки суб’єктів процесу по поданні доказів. Строки подання доказів. Правові наслідки несвоєчасного подання доказів.
Класифікація доказів: первісні і похідні; прямі і побічні; усні і письмові; особисті і речові.
Належність доказів і допустимість засобів доказування.
Пояснення сторін і третіх осіб. Визнання сторони (третьої особи)
як засіб доказування. Види визнання. Правові наслідки визнання. Оцінка доказів.
Показання свідків. Процесуальний порядок допиту свідків. Права і
обов’язки свідків.
Письмові докази. Види письмових доказів (за змістом і формою).
Порядок витребування письмових доказів.
Речові докази. Відмінність речових доказів від письмових. Порядок
подання речових доказів і їх зберігання. Огляд на місці. Протокол
огляду.
Поняття та особливості електронних доказів. Проблемні питання
застосування електронних доказів.
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Експертиза. Підстави для проведення експертизи. Порядок призначення і проведення експертизи. Висновок експерта та його зміст. Процесуальні права та обов’язки експерта. Додаткова і повторна експертиза.
Забезпечення доказів. Підстави і способи забезпечення доказів. Порядок забезпечення доказів. Витребування доказів.
Судові доручення. Процесуальний порядок виконання судового
доручення.
Модуль 2.
Правове регулювання окремих видів та стадій цивільного процесу
Тема 10. Наказне провадження.
Поняття, ознаки і суть наказного провадження. Вимоги, за якими
може бути видано судовий наказ. Звернення до суду з заявою про видачу судового наказу. Підстави для відмови у прийнятті заяви про
видачу судового наказу. Правові наслідки повернення заяви або відмови у її прийнятті.
Поняття судового наказу. Зміст судового наказу. Набрання судовим
наказом законної сили. Скасування судового наказу.
Тема 11. Позовне провадження.
Поняття позовного провадження, його характерні ознаки та види.
Поняття позову та його елементи. Право на позов, право на
пред’явлення позову та процесуальний порядок його реалізації. Види
позовів та їх класифікація.
Процесуальний порядок пред’явлення позову. Наслідки його недотримання; позовна заява як процесуальна форма виразу позову, її
зміст (реквізити). Порядок виправлення недоліків; підстави для відмови у відкритті провадження у справі; правові наслідки відкриття провадження у справі.
Загальна характеристика суб’єктів позовного провадження. Сторони як суб’єкти позовного провадження. Поняття сторін, їх риси, процесуальні права та обов’язки. Процесуальна співучасть та її види. Заміна неналежного відповідача, залучення співвідповідачів. Процесуальне наступництво.
Захист відповідача від пред’явленого позову. Заперечення проти
позову (матеріально-правові і процесуальні).
Умови об’єднання і роз’єднання позовів. Загальні умови
об’єднання позовів. Роз’єднання позовів.
Зміна позову. Відмова від позову, визнання позову. Мирова угода.
Правові наслідки вчинення вказаних процесуальних дії. Врегулювання
спору за участю судді.
Забезпечення позову. Підстави забезпечення позову. Способи забезпечення позову. Заміна виду забезпечення позову або скасування
заходів забезпечення позову. Відшкодування збитків, завданих забезпеченням позову, та повернення предмета застави.
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Справи, що розглядаються в порядку спрощеного позовного провадження.
Тема 12. Стадії цивільного процесу у суді першої інстанції.
Відкриття провадження у справі.
Поняття та значення підготовчого провадження. Підготовче судове
засідання: мета і строки, порядок призначення, значення.
Класифікація дій з підготовки справи до судового розгляду. Процесуальне оформлення закінчення провадження у справі до судового
розгляду. Призначення справи до судового розгляду.
Значення судового розгляду. Роль суду у керівництві судовим розглядом справи.
Зміст судового розгляду. Підготовча частина судового розгляду.
Наслідки неявки до суду осіб, викликаних у судове засідання. Відводи
суддів (судді) та інших учасників процесу(підстави і порядок вирішення). Відкладення розгляду справи. Зупинення провадження у
справі. Відмінність відкладення розгляду справи від зупинення провадження у справі.
Розгляд справи по суті. Відкриття розгляду справи по суті. Порядок
з’ясування обставин справи та дослідження доказів. Судові дебати.
Ухвалення і оголошення судового рішення.
Закінчення справи без ухвалення судового рішення: закриття провадження у справі; залишення заяви без розгляду. Відмінність закриття провадження у справі від залишення заяви без розгляду (за підставами і правовими наслідками).
Особливості розгляду справ у порядку спрощеного провадження.
Поняття та підстави (умови) заочного розгляду справи. Порядок
повідомлення відповідача про заочне рішення. Перегляд заочного
рішення. Повноваження суду при перегляді заочного рішення.
Тема 13. Фіксування цивільного процесу. Електронне судочинство.
Фіксування цивільного процесу технічними засобами Журнал судового засідання, його зміст та значення. Протоколи окремих процесуальних дій. Право осіб, які беруть участь у справі, знайомитись з
журналом судового засідання. Зауваження на технічний запис або
журнал. Порядок розгляду зауважень.
Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система та її функції.
Електронне судочинство.
Тема 14. Рішення суду першої інстанції.
Поняття і види судових рішень. Відмінність судового рішення від
судової ухвали та судового наказу.
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Поняття, суть і значення судового рішення. Судове рішення – акт
правосуддя. Виховна роль судового рішення. Вимоги, яким повинно
відповідати судове рішення.
Усунення недоліків судового рішення судом, який його постановив. Додаткове рішення. Роз’яснення рішення. Виправлення описок і
явних арифметичних помилок.
Зміст рішення суду (його складові частини). Порядок і час складання мотивувальної частини рішення суду.
Негайне (попереднє) виконання рішення (підстави і види). Відстрочка, розстрочка, зміна порядку і способу виконання рішення.
Законна сила рішення суду. Вступ рішення в законну силу. Правові
наслідки вступу рішення в законну силу (незмінність, обов’язковість,
преюдиціальність, виконавчість).
Ухвали суду першої інстанції. Види ухвал (за змістом, формою, порядком постановлення). Законна сила судових ухвал. Окремі ухвали,
їх зміст та значення.
Тема 15. Окреме провадження.
Поняття і суть окремого провадження. Відмінність окремого провадження від наказного та позовного провадження. Порядок розгляду
справ окремого провадження.
Визнання громадянина безвісно відсутнім і оголошення громадянина померлим. Підсудність справи. Зміст заяви. Дії судді після прийняття заяви. Особи, які беруть участь у цих справах. Рішення суду.
Наслідки, виявлення місця перебування громадянина, який визнаний
безвісно відсутнім або оголошений померлим.
Визнання громадянина обмежено дієздатним або недієздатним. Підсудність. Зміст заяви. Особи, які беруть участь у справі. Особливості
доказування. Розгляд справи. Рішення суду. Поновлення громадянина
в дієздатності.
Встановлення неправильності запису в актах громадянського стану. Зміст заяви. Підсудність. Рішення суду.
Провадження по справах про усиновлення дітей, які проживають
на території України громадянами України та іноземними громадянами. Передумова права на звернення до суду. Процесуальна діяльність
судді в процесі підготовки справи до судового розгляду. Особливості
судового розгляду справ про усиновлення дітей. Зміст рішення суду.
Підвідомчість суду справ про встановлення фактів, які мають юридичне значення. Підсудність цих справ. Зміст заяви. Особи, які беруть
участь у цих справах. Умови встановлення судом юридичних фактів.
Рішення суду.
Відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника (визивне
провадження). Порядок подання заяви та її зміст. Підготовка справи
до судового розгляду. Розгляд справи. Рішення суду.
Визнання спадщини відумерлою. Розгляд справи. Рішення суду.
Передання нерухомої безхазяйної речі у комунальну власність. Розгляд справи. Рішення суду.
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Розгляд заяви про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку. Розгляд судом справ про обов’язкову госпіталізацію
до протитуберкульозного закладу. Особливості суб’єктного складу та
розгляду.
Особливості розгляду справ про розкриття банківської таємниці.
Розгляд у окремому провадженні справ, що випливають з сімейних
правовідносин.
Тема 16. Апеляційне провадження. Касаційне провадження.
Суть і завдання інституту апеляційного провадження. Суб’єкти
апеляційного оскарження.
Строки та порядок апеляційного оскарження. Об’єкти оскарження.
Підготовка справи до апеляційного провадження та призначення до
слухання. Порядок розгляду справ апеляційної інстанції. Межі розгляду справи судом апеляційної інстанції. Права та обов’язки суб’єктів
апеляційного провадження під час розгляду справи. Повноваження
суду апеляційної інстанції: а) відхилення апеляційної скарги; б) підстави для скасування рішення суду і передачу на новий розгляд; в) підстави для скасування рішення і закриття провадження у справі або
залишення заяви без розгляду; г) підстави для скасування рішення
суду першої інстанції і ухвалення нового рішення. Постанови суду
апеляційної інстанції та порядок їх ухвалення. Порядок апеляційного
оскарження ухвал суду першої інстанції.
Суть і значення касаційного перегляду постанов суду апеляційної
інстанції. Суб’єкти та об’єкти касаційного оскарження, касаційне подання. Відмінність між об’єктами оскарження в касаційному та апеляційному порядку. Строки та порядок касаційного оскарження, касаційне подання. Процесуальні засоби звернення до суду касаційної
інстанції. Зміст касаційних звернень. Приєднання до касаційної скарги. Суди касаційної інстанції, що уповноважені переглядати справи у
порядку касації. Порядок вирішення питання про передачу справи на
розгляд складу судової палати. Порядок розгляду справи судом касаційної інстанції. Межі розгляду справи. Права та обов’язки осіб, які
беруть участь в касаційному провадженні. Повноваження суду касаційної інстанції. Зміст та порядок постановлення ухвали суду касаційної інстанції. Порядок розгляду касаційної скарги, касаційного подання прокурора, що надійшли до суду касаційної інстанції після закінчення касаційного розгляду справи.
Тема 17. Перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами. Відновлення втраченого судового провадження.
Загальна характеристика перегляду судових рішень у зв’язку з виключними обставинами. Підстави перегляду судових рішень за виключними обставинами. Порядок відкриття провадження у зв’язку з
виключними обставинами. Строки відкриття провадження. Суди, які
вправі переглядати справи з виключними обставинами.
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Загальна характеристика перегляду судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами. Підстави перегляду рішень у зв’язку з
нововиявленими обставинами. Порядок відкриття провадження у
зв’язку з нововиявленими обставинами. Строки відкриття провадження. Суди, які вправі переглядати справи у зв’язку нововиявленими
обставинами. Порядок перегляду судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами. Повноваження суду.
Поняття втрати судового провадження. Процесуальний порядок відновлення втраченого судового провадження. Рішення суду про відновлення втраченого судового провадження.
Тема 18. Звернення судових рішень до виконання. Судовий контроль.
Поняття та загальні засади виконавчого провадження.
Органи примусового виконання. Роль суду у виконавчому провадженні. Сторони у виконавчому провадженні, їх права і обов’язки.
Захист прав стягувача, боржника та інших осіб у виконавчому провадженні.
Акти, які підлягають примусовому виконанню (підстави виконання). Виконавчі документи, їх види і правове значення. Порядок видання виконавчого листа. Дублікат виконавчого листа. Виконавча давність. Перерва і зупинення строків виконавчої давності. Поновлення
строків виконавчої давності.
Загальні правила виконавчого провадження. Звернення виконавчого документу до виконання. Добровільне виконання. Заходи примусового виконання. Час вчинення виконавчих дій.
Зупинення і закриття виконавчого провадження. Повернення виконавчого документа стягувачу. Витрати, пов’язані з виконанням рішень. Звернення стягнення на майно боржника. Виявлення та арешт
майна боржника. Майно, на яке не може бути звернено стягнення.
Продаж арештованого майна. Звернення стягнення на майно боржника, яке знаходиться у інших осіб. Звернення стягнення на будівлі. Звернення стягнення на майно боржника – юридичної особи. Звернення
стягнення на заробітну плату та інші види доходів боржника. Захист
прав стягувача, боржника та інших осіб під час провадження виконавчих дій.
Виконання судових рішень у немайнових спорах.
Тема 19. Провадження у справах за участю іноземних осіб. Визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні.
Поняття міжнародного цивільного процесу. Джерела міжнародного
цивільного процесу. Правове становище іноземних осіб у цивільному
процесі.
Підсудність цивільних справ за участю іноземних осіб. Провадження у справі за участю іноземної особи до судового розгляду. Визнання і виконання рішень іноземних судів в Україні.
18

Статус Європейського суду з прав людини. Порядок звернення до
Європейського суду з прав людини. Процедура прийняття скарги Європейським судом з прав людини та її розгляд. Рішення Європейського суду з прав людини та їх виконання в національних правопорядках.
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Розділ 4. Тематичний план навчальної дисципліни
Таблиця 3. Тематичний план навчальної дисципліни
«Цивільне процесуальне право»

самостійна
робота

семінарські

лекції

Назва розділу, модуля, теми

Разом

№
з/п

Кількість годин за
видами занять
позаааудиторудитоні
рні

2
3
4
5
6
1
Модуль 1. Загальні положення цивільного процесуального права
Поняття, загальна характеристика та джере5
2
2
1
1. ла цивільного процесуального права. Цивільний процес
Принципи цивільного процесуального
3
–
–
3
2. права України
6
2
2
2
3. Цивільні процесуальні правовідносини
3
–
–
3
4. Суд як суб’єкт цивільного процесу
Сторони та інші учасники цивільного проце5
2
2
1
5. су. Представництво у цивільному процесі
Цивільна юрисдикція та підсудність циві7
–
2
5
6. льних справ суду
Цивільні процесуальні строки. Судові
6
2
2
2
7. витрати
Судові виклики та повідомлення. Заходи
4
–
2
2
8. процесуального примусу
Докази, доказування та доведення у циві6
2
2
2
9. льному процесі
45 10 14
21
Загалом
Модуль 2. Правове регулювання окремих видів
та стадій цивільного процесу
Наказне
провадження
5
2
–
3
10.
5
2
2
1
11. Позовне провадження
Стадії цивільного процесу у суді першої
7
2
4
1
12. інстанції
Фіксування цивільного процесу. Елект4
–
2
2
13. ронне судочинство
20

2
1
Рішення
суду
першої
інстанції
14.
15. Окреме провадження
Апеляційне провадження. Касаційне про16. вадження
Перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами. Від17. новлення втраченого судового провадження
Звернення судових постанов до виконан18. ня. Судовий контроль
Провадження у справах за участю інозем19. них осіб. Визнання та виконання рішень
іноземних судів в Україні
Загалом
Разом із курсу:

3
4
4

4
–
2

5
2
–

6
2
2

4

–

2

2

3

–

–

3

5

–

2

3

4

–

2

2

45

8

16

21

90

18

30

42

21

Таблиця 4. Тематичний план навчальної дисципліни
«Цивільне процесуальне право»
Назва теми (лекції) та питання теми
(лекції)

Назва теми та питання
практичного заняття

1

2

Інформаційні джеЗавдання самостійної роботи рела (порядковий
у розрізі теми
номер за
переліком)
3
4

Модуль 1. Загальні положення цивільного процесуального права
Тема 1. Поняття, загальна характеристика та джерела цивільного процесуального права. Цивільний процес
Лекція 1: 1) Цивільне процесуальне
Семінарське заняття 1.:
Питання для самостійного
1, 10, 12, 13,
право як галузь права, його предмет
1) Цивільне процесуальне право опрацювання
14, 17, 27,
метод та система; 2) Поняття, завдання як галузь права, його предмет
1) Судовий захист прав і охо- 28, 32, 33,
та функції цивільного процесу Украї- метод та система; 2) Поняття,
ронюваних законом інтересів; 44, 74, 75,
ни. Загальна характеристика видів
завдання та функції цивільного
2) Цивільне процесуальне
76, 77, 129,
проваджень та стадій цивільного про- процесу України. Загальна харак- право та організація судової та 135, 136,
цесу; 3) Місце цивільного процесу в
теристика видів проваджень та
правоохоронної системи Укра- 137.
правовій системі України. Співвідно- стадій цивільного процесу; 3)
їни; 3) Наука цивільного прошення цивільного права і процесу;
Місце цивільного процесу в пра- цесуального права.
4) Джерела цивільного процесу. Ана- вовій системі України. Співвід- Практичні завдання:
логія закону та аналогія права.
ношення цивільного права і про- 1) Скласти термінологічний
цесу; 4) Джерела цивільного про- словник до теми.
цесу. Аналогія закону та аналогія 2) Вирішення практичного
права.
завдання (кейс), запропонованого за НМП чи у СДО.
3) Скласти порівняльну таблицю видів проваджень та
стадій цивільного процесу.
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1

2
3
4
Тема 2. Принципи цивільного процесуального права України
1) Поняття, система і значення принциПитання для самостійного
1, 10, 12, 13,
пів цивільного процесуального права;
опрацювання
14, 17, 27,
2) Класифікація принципів цивільного
1) Поняття, система і значення 28, 32, 33,
процесуального права; 3) Організаційнопринципів цивільного процесу- 44, 74, 75,
функціональні принципи правосуддя;
ального права; 2) Класифікація 76, 77, 129,
4) Принципи, що визначають процесуапринципів цивільного процесу- 135, 136,
льну діяльність суду та осіб, які беруть
ального права;
137.
участь у справі.
3) Організаційно-функціональні
принципи правосуддя;
4) Принципи, що визначають
–
процесуальну діяльність суду та
осіб, які беруть участь у справі.
Практичні завдання:
1) Скласти термінологічний
словник до теми.
2) Вирішення практичного
завдання (кейс), запропонованого за НМП чи у СДО.
3) Скласти таблицю принципів
цивільного процесу.
Тема 3. Цивільні процесуальні правовідносини
Лекція 2: 1) Поняття, ознаки і види
Семінарське заняття 2.:
Питання для самостійного
1, 10, 12, 13,
цивільних процесуальних правовідно- 1) Поняття, ознаки і види цивіль- опрацювання
14, 17, 27,
син; 2) Виникнення, розвиток, зміна і них процесуальних правовідно- 1) Класифікація цивільних
28, 32, 33,
припинення цивільних процесуальних син; 2) Виникнення, розвиток,
процесуальних правовідносин. 44, 74, 75,
правовідносин; 3) Система і структура зміна і припинення цивільних
Практичні завдання:
76, 77, 129,
цивільних процесуальних відносин.
процесуальних правовідносин;
1) Скласти термінологічний
135, 136,
3) Об’єкт і зміст цивільних про- словник до теми.
137.
цесуальних відносин; 4) Суб’єкти 2) Вирішення практичного
цивільних процесуальних відно- завдання (кейс), запропонова23

1

2
син, їх класифікація. Цивільна
процесуальна правоздатність,
дієздатність.

3
4
ного за НМП чи у СДО.
3) Скласти структурну схему
цивільних процесуальних
правовідносин (*узгодити з
класифікаціями).
Тема 4. Суд як суб’єкт цивільного процесу
1) Правосуб’єктність органів судової –
Питання для самостійного
1, 10, 12, 13,
влади; 2) Склад суду; 3) Помічник
опрацювання
14, 17, 27,
судді; 4) Секретар судового засідання;
1)
28, 32, 33,
5) Судовий розпорядник; 6) Відвід
44, 74, 75,
судді та працівників апарату судів.
Практичні завдання:
76, 77, 129,
1) Скласти термінологічний
135, 136,
словник до теми.
137.
2) Вирішення практичного
завдання (кейс), запропонованого за НМП чи у СДО.
Тема 5. Сторони та інші учасники цивільного процесу. Представництво у цивільному процесі
Лекція 3: 1) Поняття сторін у цивіль- Семінарське заняття 3.: 1) Треті
Питання для самостійного
1, 10, 12, 13,
ному процесі; 2) Процесуальні права особи, їх види та правове станоопрацювання
14, 17, 27,
та обов’язки сторін; 3) Процесуальна вище; 2) Значення та підстави
1) Органи та особи, яким за- 28, 32, 33,
співучасть. Процесуальне правонасту- виникнення представництва у
коном надано право звертати- 44, 74, 75,
пництво; 4) Неналежний відповідач і цивільному процесі України;
ся до суду в інтересах інших 76, 77, 129,
порядок його заміни. Залучення спів- 3) Поняття та види представницт- осіб; 2) Поняття та види злов- 135, 136,
відповідачів.
ва у цивільному процесі та його
живання процесуальними
137.
сторони. Межі повноважень пред- правами, протидія їм.
ставника і порядок їх оформлення; Практичні завдання:
4) Інші учасники судового процесу 1) Скласти термінологічний
(ст. 72-75 ЦПК); 5) Органи та
словник до теми.
особи, яким законом надано право 2) Вирішення практичного
звертатися до суду в інтересах
завдання (кейс), запропонова-
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1

2
3
інших осіб; 6) Поняття та види
ного за НМП чи у СДО.
зловживання процесуальними
3) Скласти порівняльну таблицю
правами, протидія їм.
повноважень учасників справи.
Тема 6. Цивільна юрисдикція та підсудність цивільних справ суду
1) Поняття цивільної юрисдикції та її Семінарське заняття 4.:
Питання для самостійного
види; 2) Предметна та суб’єктна юрис- 1) Поняття цивільної юрисдикції опрацювання
дикція; 3) Інстанційна юрисдикція;
та її види; 2) Предметна та
1) Спірні питання цивільної
4) Територіальна юрисдикція (підсуд- суб’єктна юрисдикція;
юрисдикції та підсудності
ність); 5) Юрисдикція суду щодо розг- 3) Інстанційна юрисдикція;
справ.
ляду справ у межах різних видів циві- 4) Територіальна юрисдикція
Практичні завдання:
льного судочинства; 6) Наслідки по- (підсудність); 5) Юрисдикція
1) Скласти термінологічний
рушення правил юрисдикції цивільних суду щодо розгляду справ у ме- словник до теми.
справ суду. Наслідки порушення пра- жах різних видів цивільного су- 2) Вирішення практичного
вил підсудності.
дочинства; 6) Наслідки порушен- завдання (кейс), запропонованя правил юрисдикції цивільних ного за НМП чи у СДО.
справ суду. Наслідки порушення
правил підсудності.
Тема 7. Цивільні процесуальні строки. Судові витрати
Лекція 4: 1) Поняття і види процесуа- Семінарське заняття 5.:
Питання для самостійного
льних строків та їх значення;
1) Обчислення, перебіг та закінопрацювання
2) Обчислення, перебіг та закінчення чення процесуальних строків. Про- 1) Порядок визначення сум
процесуальних строків. Пропущення пущення процесуальних строків та витрат, пов’язаних з оглядом
процесуальних строків та його наслід- його наслідки; 2) Зупинення, поно- на місці. Витрати на розшук
ки; 3) Зупинення, поновлення та про- влення та продовження процесуа- відповідача, боржника, житидовження процесуальних строків;
льних строків; 3) Ціна позову, по- ни або транспорт-них засобів;
4) Поняття судових витрат та їх види. рядок її визначення; 4) Судовий
2) Оплата послуг адвоката.
збір, порядок його сплати та підс- Практичні завдання:
тави звільнення від сплати. Підста- 1) Скласти термінологічний
ви повернення судового збору;
словник до теми.
5) Судові витрати, їх види та обра- 2) Вирішення практичного

4

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

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

2
3
хування; 6) Відстрочка, розстрочка завдання (кейс), запропоновата зменшення розміру судових
ного за НМП чи у СДО.
витрат, їх розподіл між сторонами. 3) Скласти примірний розрахунок судових витрат.
*
4) Розробити в Excel калькулятор процесуальних строків.
Тема 8. Судові виклики та повідомлення. Заходи процесуального примусу
1) Поняття та види судових повісток; Семінарське заняття 6.:
Питання для самостійного
2) Способи та порядок вручення судо- 1) Поняття та види судових повіс- опрацювання
вих повісток; 3) Поняття заходів про- ток; 2) Способи та порядок вру- 1) Використання електронних
цесуального примусу, підстави їх за- чення судових повісток;
сервісів для повідомлення та
стосування та види; 4) Порядок засто- 3) Поняття заходів процесуально- виклику сторін справи;
сування окремих заходів процесуаль- го примусу, підстави їх застосу- 2) Порядок застосування
ного примусу.
вання та види; 4) Порядок засто- окремих заходів процесуальсування окремих заходів проце- ного примусу.
суального примусу.
Практичні завдання:
1) Скласти термінологічний
словник до теми.
2) Вирішення практичного
завдання (кейс), запропонованого за НМП чи у СДО.
3) Підготувати повістку про
виклик учасника сторони у
справі.
4) Знайти судову практику з
приводу судових викликів і
повідомлень, проаналізувати її.
Тема 9. Докази, доказування та доведення у цивільному процесі
Лекція 5: 1) Поняття доказів та засобів Семінарське заняття 7.:
Питання для самостійного
доказування, їх співвідношення. Дово- 1) Характеристика засобів дока- опрацювання

4

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

1, 10, 12, 13,
14, 17, 27,
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1
ди сторін. Належність, допустимість
(вірогідність), достатність доказів;
2) Право доказування та обов’язок
доведення. Предмет доведення;
3) Класифікація доказів; 4) Основні
положення про докази.

2
зування (підпитання: письмові,
речові та електронні докази; висновки експертів; показання свідків). Строки подання доказів;
2) Процес доказування та процес
доведення, їх елементи та співвідношення; 3) Оцінка доказів;
4) Забезпечення доказів;
5) Витребування доказів. Судові
доручення.

3
1) Поняття і мета судового
доказування; 2) Розподіл між
сторонами обов’язку по доказуванню; 3) Строки подання
доказів. Правові наслідки
несвоєчасного подання доказів.
Практичні завдання:
1) Скласти термінологічний
словник до теми.
2) Вирішення практичного
завдання (кейс), запропонованого за НМП чи у СДО.
3) Скласти схему класифікації
доказів (засобів доказування)
та схему процесу доказування.

4
28, 32, 33,
44, 74, 75,
76, 77, 129,
135, 136,
137.

Модуль 2. Правове регулювання окремих видів та стадій цивільного процесу
Лекція 6: 1) Поняття наказного прова- –
дження та його загальна характеристика; 2) Заява про видачу судового наказу; 3) Порядок розгляду заяви про
видачу судового наказу; 4) Судовий
наказ, його зміст, набрання законної
сили. Скасування судового наказу.

Тема 10. Наказне провадження
Питання для самостійного
опрацювання
1) Зміст судового наказу. Набрання судовим наказом законної сили та його скасування.
Практичні завдання:
1) Скласти термінологічний
словник до теми.
2) Вирішення практичного
завдання (кейс), запропонованого за НМП чи у СДО.

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

2

3
3) Скласти заяву про видачу
судового наказу (моделювання
підстави – за вибором здобувача).
Тема 11. Позовне провадження
Лекція 7: 1) Поняття позову та його
Семінарське заняття 8.:
Питання для самостійного
елементи. Види позовів. Право на
1) Поняття позову та його елеме- опрацювання
пред’явлення позову; 2) Поняття позо- нти. Види позовів. Право на
1) Зустрічний позов;
вного провадження та його характерні пред’явлення позову; 2) Поняття 2) Мирова угода; Відшкодуознаки; 3) Загальна характеристика
позовного провадження та його вання збитків, завданих забезсуб’єктів позовного провадження;
характерні ознаки; 3) Загальна
печенням позову, та повер4) Письмові заяви учасників спору.
характеристика суб’єктів позов- нення предмета застави.
Позовна заява.
ного провадження; 4) Письмові
Практичні завдання:
заяви учасників спору. Позовна 1) Скласти термінологічний
заява; 5) Забезпечення позову.
словник до теми.
2) Вирішення практичного
завдання (кейс), запропонованого за НМП чи у СДО.
3) Скласти текс позовної заяви
з необхідними додатками
(фабула – а вибір здобувача).
Тема 12. Стадії цивільного процесу у суді першої інстанції
Лекція 8: 1) Відкриття провадження у Семінарське заняття 9-10.:
Питання для самостійного
справі (об’єктивні та суб’єктивні умо- (2 заняття, 4 години):
опрацювання
ви). Об’єднання і роз’єднання позовів; 1) Підготовче провадження;
1) Відмінність закриття про2) Підготовче провадження;
2) Врегулювання спору за участю вадження у справі від зали3) Врегулювання спору за участю суд- судді; 3) Відмова позивача від
шення заяви без розгляду (за
ді.
позову. Мирова угода; 4) Розгляд підставами і правовими нассправи по суті (стадії); 5) Розгляд лідками); 2) Судові дебати;
справ у порядку спрощеного про- 3) Перегляд заочного рішення.

4

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

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

2
вадження; 6) Заочний розгляд
справ.

3
Практичні завдання:
1) Скласти термінологічний
словник до теми.
2) Вирішення практичного
завдання (кейс), запропонованого за НМП чи у СДО.
3) Скласти структурно-логічну
схему стадій позовного провадження.
Тема 13. Фіксування цивільного процесу. Електронне судочинство
1) Поняття, форми та значення фікса- Семінарське заняття 11.:
Питання для самостійного
ції цивільного процесу; 2) Протокол
1) Поняття, форми та значення
опрацювання
судового засідання та його зміст. Фік- фіксації цивільного процесу;
1) Використання режиму відесування судового розгляду справи
2) Протокол судового засідання та оконференції в діяльності
технічними засобами; 3) Зауваження його зміст. Фіксування судового
судів.
щодо технічного запису судового засі- розгляду справи технічними засо- Практичні завдання:
дання, протоколу судового засідання бами; 3) Зауваження щодо техніч- 1) Скласти термінологічний
та їх розгляд; 4) Протоколи про прове- ного запису судового засідання,
словник до теми.
дення окремих процесуальних дій;
протоколу судового засідання та їх 2) Вирішення практичного
5) Єдина судова інформаційнорозгляд; 4) Протоколи про прове- завдання (кейс), запропонователекомунікаційна система, її функції дення окремих процесуальних дій; ного за НМП чи у СДО.
та можливості. Електронне судочинст- 5) Єдина судова інформаційно3) Підготувати схематичну
во.
телекомунікаційна система, її фун- форму протоколу судового
кції та можливості. Електронне
засідання чи окремої процесуасудочинство.
льної дії (вітається використання копій з матеріалів практики).
Тема 14. Рішення суду першої інстанції
1) Поняття та види судових рішень та Семінарське заняття 12.:
Питання для самостійного
порядок їх ухвалення; 3) Зміст рішен- 1) Поняття та види судових ріопрацювання

4

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

1, 10, 12, 13,
14, 17, 27,
29

1
ня суду. Вимоги, яким повинно відповідати судове рішення; 4) Виправлення
недоліків судового рішення. Додаткове рішення. Роз’яснення судового
рішення; 5) Законна сила судового
рішення (судового наказу, ухвали);
6) Ухвали суду першої інстанції.

2
шень та порядок їх ухвалення;
3) Зміст рішення суду. Вимоги,
яким повинно відповідати судове
рішення; 4) Виправлення недоліків судового рішення. Додаткове
рішення. Роз’яснення судового
рішення; 5) Законна сила судового рішення (судового наказу,
ухвали); 6) Ухвали суду першої
інстанції.

Лекція 9: 1) Поняття та сутність окре- –
мого провадження; 2) Суб’єкти окремого провадження, їх права та
обов’язки; 3) Справи, що розглядаються в порядку окремого провадження;
4) Порядок розгляду справ окремого
провадження.

3
4
1) Вступ рішення/ухвали суду 28, 32, 33,
в законну силу.
44, 74, 75,
Практичні завдання:
76, 77, 129,
1) Скласти термінологічний
135, 136,
словник до теми.
137.
2) Вирішення практичного
завдання (кейс), запропонованого за НМП чи у СДО.
3) Підібрати рішення у Реєстрі
судових рішень та провести
його структурно-логічний
аналіз.
Тема 15. Окреме провадження
Питання для самостійного
1, 10, 12, 13,
опрацювання
14, 17, 27,
1) Визнання громадянина
28, 32, 33,
безвісно відсутнім і оголо44, 74, 75,
шення громадянина помер76, 77, 129,
лим; 2) Визнання громадянина 135, 136,
обмежено дієздатним або
137.
недієздатним; 3) Встановлення
неправильності запису в актах
громадянського стану;
4) Провадження по справах
про усиновлення дітей;
5) встановлення фактів, які
мають юридичне значення;
6) Розкриття банківської таємниці; 7) Розгляд сімейних
правовідносин у справах

30

1

2

3
окремого провадження.
Практичні завдання:
1) Скласти термінологічний
словник до теми.
2) Вирішення практичного
завдання (кейс), запропонованого за НМП чи у СДО.
3) Підготувати заяву до суду в
порядку окремого провадження.
Тема 16. Апеляційне провадження. Касаційне провадження
1) Поняття та сутність апеляційного та Семінарське заняття 13.:
Питання для самостійного
касаційного провадження. Суди апе- 1) Поняття та сутність апеляцій- опрацювання
ляційної та касаційної інстанції;
ного та касаційного провадження. 1) Строки та порядок апеля2) Право на апеляційне та касаційне
Суди апеляційної та касаційної
ційного/касаційного оскароскарження та процесуальний порядок інстанції; 2) Право на апеляційне ження; 2) Межі розгляду спрайого реалізації; 3) Стадії апеляційного та касаційне оскарження та про- ви (при апеляційному та касата касаційного провадження;
цесуальний порядок його реаліза- ційному оскарженні).
4) Повноваження суду апеляційної та ції; 3) Стадії апеляційного та
Практичні завдання:
касаційної інстанції; 5) Постанова суду касаційного провадження;
1) Скласти термінологічний
апеляційної та касаційної інстанції.
4) Повноваження суду апеляцій- словник до теми.
ної та касаційної інстанції;
2) Вирішення практичного
5) Постанова суду апеляційної та завдання (кейс), запропоновакасаційної інстанції.
ного за НМП чи у СДО.
3) Скласти порівняльноструктурну схему: «Позовна
заява – Апеляційна скарга».
Тема 17. Перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами.
Відновлення втраченого судового провадження.
1) Поняття, предмет, підстави та
–
Питання для самостійного
суб’єкти перегляду рішень у зв’язку з
опрацювання

4

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

1, 10, 12, 13,
14, 17, 27,
31

1
виключними обставинами; 2) Стадії
провадження у зв’язку з виключними
обставинами; 3) Повноваження Верховного Суду при розгляді справи у
зв’язку з виключними обставинами;
4) Сутність та значення провадження у
зв’язку з нововиявленими обставинами; 5) Підстави та процесуальний
порядок перегляду справ у зв’язку з
нововиявленими обставинами;
6) Відновлення втраченого судового
провадження (право на звернення до
суду із заявою про відновлення втраченого судового провадження та її
розгляд)

2

3
1) Поняття, предмет, підстави
та суб’єкти перегляду рішень у
зв’язку з виключними обставинами; 2) Стадії провадження у
зв’язку з виключними обставинами; 3) Повноваження Верховного Суду при розгляді справи
у зв’язку з виключними обставинами; 4) Сутність та значення
провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами;
5) Підстави та процесуальний
порядок перегляду справ у
зв’язку з нововиявленими обставинами; 6) Відновлення
втраченого судового провадження (право на звернення до
суду із заявою про відновлення
втраченого судового провадження та її розгляд.
Практичні завдання:
1) Скласти термінологічний
словник до теми.
2) Вирішення практичного
завдання (кейс), запропонованого за НМП чи у СДО.
Тема 18. Звернення судових постанов до виконання. Судовий контроль.
1) Звернення судового рішення до
Семінарське заняття 14.:
Питання для самостійного
виконання. Негайне виконання судо- 1) Звернення судового рішення до опрацювання
вих рішень; 2) Відстрочення й розвиконання. Негайне виконання
1)

4
28, 32, 33,
44, 74, 75,
76, 77, 129,
135, 136,
137.

1, 10, 12, 13,
14, 17, 27,
28, 32, 33,

32

1
строчення виконання. Зміна чи встановлення способу та порядку виконання; 3) Мирова угода у виконавчому
провадженні, відмова стягувача від
примусового виконання; 4) Поворот
виконання рішення, постанови;
5) Судовий контроль за виконанням
судових рішень.

2
3
судових рішень; 2) Відстрочення й
розстрочення виконання. Зміна чи Практичні завдання:
встановлення способу та порядку
1) Скласти термінологічний
виконання; 3) Мирова угода у вико- словник до теми.
навчому провадженні, відмова стя- 2) Вирішення практичного
гувача від примусового виконання; завдання (кейс), запропонова4) Поворот виконання рішення,
ного за НМП чи у СДО.
постанови; 5) Судовий контроль за 3) Підготувати скаргу на
виконанням судових рішень;
дії/бездіяльність виконавця.
6) Вирішення судом інших питань,
пов’язаних з виконанням судових
рішень.
Тема 19. Провадження у справах за участю іноземних осіб.
Визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні
1) Поняття та джерела правового регу- Семінарське заняття 15.:
Питання для самостійного
лювання міжнародного цивільного
1) Поняття та джерела правового
опрацювання
процесу; 2) Правове становище інозе- регулювання міжнародного цивіль- 1) Порядок звернення до Євмних осіб у міжнародному цивільному ного процесу; 2) Правове становище ропейського суду з прав люпроцесі; 3) Особливості провадження іноземних осіб у міжнародному
дини; 2) Процедура прийняття
цивільних справ з іноземним елемен- цивільному процесі; 3) Особливості скарги Європейським судом з
том; 4) Визнання та виконання рішень провадження цивільних справ з
прав людини та її розгляд;
іноземних судів в Україні (що підля- іноземним елементом; 4) Визнання 3) Рішення Європейського
гають та не підлягають примусовому та виконання рішень іноземних
суду з прав людини та їх вивиконанню); 5) Судові доручення.
судів в Україні (що підлягають та не конання в національних прапідлягають примусовому виконан- вопорядках.
ню); 5) Судові доручення.
Практичні завдання:
1) Скласти термінологічний
словник до теми.
2) Вирішення практичного
завдання (кейс), запропонова-

4
44, 74, 75,
76, 77, 129,
135, 136,
137.

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

2

3
ного за НМП чи у СДО.
3) Знайти та проаналізувати
скаргу до ЄСПЛ.

4

34

Розділ 5. Система поточного та підсумкового контролю знань
Система поточного і підсумкового контролю має за мету оцінювання рівня сформованості тих чи інших компетентностей та досягнення програмних результатів навчання за навчальною дисципліною
«Цивільне процесуальне право».
Компетентність як інтегрований результат індивідуальної навчальної діяльності студентів, формується на основі оволодіння ними змістовими (знання), процесуальними (уміння) і мотиваційними компонентами, його рівень виявляється в процесі оцінювання. Визначення
рівня сформованості дисциплінарних компетентностей (результатів
навчання) здійснюється за: певним розділом (темою) робочої програми навчальної дисципліни; практичними заняттями (контрольна робота, перевірка та захист індивідуального завдання, тестування тощо).
Об’єктами контролю є: робота студентів на лекціях, семінарських
заняттях, якість та своєчасність виконання завдань самостійної роботи, поточних модульних робіт. Контрольні заходи здійснюються науково-педагогічними працівниками і включають поточний і підсумковий контроль.
Поточний контроль здійснюється при проведенні лекцій, семінарів,
перевірки завдань самостійної роботи та має на меті перевірку рівня
засвоєння студентом навчального матеріалу навчальної дисципліни та
оцінювання набутих компетентностей.
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.
У ході проведення семінарських занять застосовуються такі методи
контролю, як усне та письмове опитування студентів з питань, визначених планом семінарських занять, дискусійне обговорення проблемних питань з теми заняття, письмове складання студентами тестів,
відповідь у письмовій формі на індивідуальне теоретичне завдання,
письмове виконання індивідуального практичного завдання (цивільноправової ситуації), розв’язок термінологічних завдань (зокрема, кросвордів) тощо. Завдання можуть виконуватися як індивідуально, так і
«малими групами» (у такому випадку бали виставляються відповідно
до внеску кожного студента, а у разі, якщо його встановити неможливо – в однаковому для всіх розмірі за результатами виконання завдання).
Поточний контроль виконання студентами завдань самостійної роботи здійснюється за допомогою перевірки науково-педагогічним
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працівником результатів розв’язання ситуаційних завдань.
Поточний контроль, який застосовується під час проведення поточних модульних робіт, здійснюється при перевірки виконання відповідних тестів в письмовій формі або за допомогою відповідного програмного забезпечення комп’ютерної підтримки освітнього процесу,
при перевірки виконання 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 робіт (поточний модульний контроль) здійснюється за 100-бальною
шкалою. Робочим навчальним планом при вивченні матеріалу навчальної дисципліни у семестрі навчального року передбачено виконання
чотирьох поточних модульних робіт, відтак загальна оцінка за поточний модульний контроль визначається як середньоарифметична за
формулою:
(М1*К1+М2*К2),
М1, М2 – модулі 1-2;
К1, К2 – коефіцієнт кількості годин, відведених на модуль
(складають по 0,5), сума усіх коефіцієнтів = 1
З метою мотивації студентів до активного та якісного виконання
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 безпосереднє застосування коефіцієнтів мотивації до студентів певної групи
приймаються викладачем.
Підсумкове оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни
здійснюється у формі ПМК (заліку).
Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни при підсумковій формі
контролю визначається за середньозваженою оцінкою, виходячи із
загальної оцінки за поточний модульний контроль. Оцінювання знань
студентів при здачі екзамену здійснюється за 100-бальною шкалою.
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Таблиця 5.1. Приклади розрахунку загальної підсумкової оцінки
при підсумковій формі контролю у вигляді заліку

Варіанти
прикладів
Приклад 1.
(із коеф.)
(сума)
Приклад 2.
(із коеф.)
(сума)
Приклад 3.
(із коеф.)
(сума)
Приклад 4.
(із коеф.)
(сума)

Загальна підЗагальна підсумкова оцін- Загальна підОцінка за ПМК 1 Оцінка за ПМК 2 сумкова оцінка за націона- сумкова оцін(К1=0,5)
(К2=0,5)
ка за 100-ою
льною шкака за ЄКТС
шкалою
лою
94
90
47
45
92
Відмінно
A
92
90
84
45
42
87
Добре
В
87
68
74
34
37
61
Задовільно
D
61
50
64
Незадовільно з
можливістю
25
32
57
FX
повторного
57
складання

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 100бальною шкалою.
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З метою мотивації студентів до активного та якісного виконання усіх
видів навчальної роботи протягом семестру до загальної підсумкової
оцінки можуть бути додані бали у розмірі до 10 % від загальної підсумкової оцінки, коефіцієнт мотивації (0,1). Мотивація студентів застосовується за умови виконання ними всіх видів навчальної роботи, які передбачені робочим навчальним планом підготовки студентів і робочою програмою з навчальної дисципліни незалежно від результатів виконання.
Застосування та конкретне значення коефіцієнту мотивації пізнавальної діяльності студентів визначається науково-педагогічним працівником
кафедри враховуючи активність студента при вивченні навчальної дисципліни (відвідування навчальних занять, виконання видів навчальної
діяльності, виконання поточних модульних робіт, участь у науководослідній роботі тощо).
Загальна підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни не
може перевищувати 100 балів.
Таблиця 6. Шкала оцінювання знань студентів за результатами підсумкового контролю з навчальної дисципліни
Сума балів за всі види
навчальної діяльності

Оцінка за
шкалою
ECTS

90-100
82-89
74-81
64-73
60-63

А
В
С
D
Е

35-59

FX

0-34

F

Оцінка за національною шкалою

Відмінно
Дуже добре
Добре
Задовільно
Задовільно достатньо
Незадовільно з можливістю повторного
підсумкового контролю
Незадовільно з обов’язковим повторним
вивченням навчальної дисципліни та
підсумковим контролем
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Таблиця 7. Система нарахування додаткових балів
за видами робіт

Форма роботи
1. Навчальна

2. Науководослідна

Разом

Вид роботи
1. Участь у предметних олімпіадах: університетських,
міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних
2. Участь у конкурсах на кращого знавця дисципліни:
університетських, міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних
3. Виконання індивідуальних навчально-дослідних
завдань підвищеної складності
4. Написання і захист наукового реферату з визначеної
проблеми
1. Участь у наукових гуртках («Ін-Юре»)
2. Участь у наукових студентських клубах («Феміда»)
3. Участь у конкурсах студентських робіт: університетських, міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних
4. Участь у наукових студентських конференціях: університетських, міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних
5. Підготовка публікації в наукових виданнях.
6. Оформлення сценарного плану дидактичної гри

Бали
10-30
10-30
0-30
0-10
5-20
5-20
5-15
5-15
20
10-20
до 30

Додаткові бали додаються до загальної підсумкової оцінки за вивчення навчальної дисципліни, але загальна підсумкова оцінка не може
перевищувати 100 балів.
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Розділ 6. Програмне забезпечення комп’ютерної підтримки освітнього процесу
1. Загальне програмне забезпечення:
Пакет програмних продуктів Microsoft Office, до якого входить програмне забезпечення для роботи з різними типами документів: текстами,
електронними таблицями, презентаціями, базами даних тощо. Мережеві
сервіси Google.
Основними й найбільш використовуваними складовими пакету
Microsoft Office є:
1. Microsoft Word.
2. Microsoft Excel.
3. Microsoft Power Point.
2. Спеціалізоване програмне забезпечення комп’ютерної підтримки
освітнього процесу:
– Презентації Microsoft PowerPoint з тем курсу;
– Інформаційно-правова система «ЛІГА:ЗАКОН»;
– Інформаційно-правова система «НАУ» (ІАЦ «Ліга»);
– Правові системи «Інфодиск: Законодавство України» (ІАЦ «Інфодиск»);
– Правові системи НаУ, МЕГА-НАУ (ЗАТ «Інформтехнологія);
– інформаційно-правова система із законодавства України «Право»
(Компанія «Інформаційно-аналітичний центр «БІТ»).
– пакети тестів до тем навчальної дисципліни для студентів денної та
заочної форм навчання, розміщені в системі Оpen test.
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Розділ 7. Рекомендовані джерела інформації
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. Міжнародні
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 документів 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 цивільних, сімейних та кримінальних справах від 07.10.2002 // Зібрання 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 // Офіційний
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 № 606XIV // Відомості Верховної Ради України – 1999. – № 24. – Ст. 207.
14. Про виконання рішень та застосування практики Європейського
суду з прав людини: Закон України від 23.02.2006 № 3477-IV // Відомості
Верховної Ради України. – 2006. – № 30. – Ст. 260.
15. Про державне мито: Декрет Кабінету Міністрів України від
21.01.1993 № 7-93 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №13. –
Ст. 113.
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16. Про державну виконавчу службу: Закон України від 24.03.1998
№ 202/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 36. –
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17. Про доступ до судових рішень: Закон України від 22.12.1999
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