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АНОТАЦІЯ КУРСУ
Навчальна дисципліна «Цивільний процес», є основною для вивчення ОПП «Право». Вивчається протягом 7-8-го семестрів на кафедрі Теорії
права та кримінально-процесуальної діяльності.
Метою вивчення навчальної дисципліни «Цивільний процес» є оволодіння студентами змісту правових норм, що входять до системи
цивільно-процесуального права; інструментарію науки цивільного процесуального права; загальних положень цивільного процесу, правового
положення осіб, які беруть участь у справі, провадження у справах у суді першої інстанції; порядку перегляду судових постанов в апеляційному та
касаційному порядку та за нововиявленими обставинами; положеннями непозовних проваджень; положень цивільно-виконавчого права та
третейського судочинства.
Основне завдання навчальної дисципліни – створення умов для формування правової культури та професійної правової свідомості майбутніх
юристів, набуття знань в сфері цивільних, сімейних, трудових та цивільно-процесуальних правовідносин, ускладнених іноземним елементом.
Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен:
знати: функції судової влади в системі державної влади та форми її здійснення; джерела цивільного процесуального права та їх структуру;
правовий статус суду та учасників справи, їх процесуальні права та обов’язки; порядок обчислення цивільних процесуальних строків, притягнення
до цивільної процесуальної відповідальності, визначення судових витрат; процедуру відкриття провадження у цивільній справі у суді та підготовки
справи до судового розгляду; порядок розгляду і вирішення цивільних справ у суді першої інстанції; види та порядок прийняття судових рішень;
підстави та порядок перегляду судових рішень в апеляційному та касаційному порядку, за нововиявленими обставинами; порядок виконання
рішення у цивільній справі.
вміти: використовувати дані науки цивільного процесуального права для вирішення професійних завдань; орієнтуватися в системі цивільного
процесуального законодавства та в судовій практиці у цивільних справах; правильно тлумачити чинне цивільне процесуальне законодавство та
судову практику; застосовувати норми цивільного процесуального права; визначати предмет доказування у конкретній цивільній справі,
здійснювати правильну оцінку доказів у цивільній справі; складати цивільні процесуальні документи.
ознайомитись: із структурою судової системи України; особливостями розгляду цивільних справ за участю іноземних громадян; із порядком
виконання рішення іноземних судів на території України.

ВИКЛАДАЧІ:
згідно форми А-4.03.
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.
Навчальні класи (510).
Навчальні ресурси:
1. Цивільний процес : навч. посіб. За ред. Ю.В. Білоусова. К. : Прецедент, 2006. 293 с.
2. Цивільне процесуальне право України : підручник. За заг. ред. С.С. Бичкової. К. : Атіка, 2009. 760 с.
3. Штефан М.Й. Цивільний процес. К.: Ін Юре. 2005. 605 с.
4. Цивільний процес України. Підручник. За заг. ред. М.М. Ясинка. К. : Правова єдність, 2014. 744 с.

ТРИВАЛІСТЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ КУРСУ
Форми
підсумкового
контролю

7 семестр

40

18

4

18

8 семестр

50

18

6

20

6

40

40

10

+

90

36

10

38

6

40

40

50

+

Усього за
дисципліну

6

180

40

Основні методи навчання: МН1.1; МН1.2; МН1.3; МН1.6; МН2.1; МН3.5; МН3.6; МН3.9; МН4.1; МН4.3; МН 4.4
Основні методи контролю навчальних досягнень: МК1.2; МК1.3; МК2.1; МК2.4; МК2.8; МК3.1; МК3.2; МК4.1; МК4.2.

Залік

Диференційований залік

Екзамен

Самостійна робота

контрольна робота

курсова робота

розрахункове завдання

переклад текстів

Конспект з теми

реферат

Усього

підсумковий контроль

модульний контроль

Індивідуальна робота

індивідуальні заняття

контрольна робота

рольові ігри

Семінари

лабораторні заняття

практичні заняття

групові вправи

групові заняття

лекції

Усього аудиторних занять

Аудиторна робота

Загальна

Кількість кредитів ЄКТС

Семестр

Курс

Кількість годин

КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА КОНТРОЛЬ РІВНЯ ЇХ ДОСЯГНЕННЯ СТУДЕНТАМИ
Шифр

Компетентність

ЗК-2

Загальні компетентності
Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК-3

Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

Методи контролю
МК2.1; МК2.4; МК3.1; МК3.2; МК4.1;
МК4.2; МК4.3.
МК2.1; МК2.4; МК3.1; МК3.2; МК4.1;
МК4.2; МК4.3.

Фахові компетентності спеціальності
ФК-4

Знання і розуміння міжнародних стандартів прав людини, положень Конвенції про захист
прав людини та основоположних свобод, а також практики Європейського суду з прав
людини

ФК-7

Здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин національного права, а
також змісту правових інститутів, щонайменше з таких галузей права, як:
конституційне право, адміністративне право і адміністративне процесуальне право,
цивільне і цивільне процесуальне право, кримінальне і кримінальне процесуальне
право.
Знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм матеріального і
процесуального права

ФК-8
ФК-11
ФК-12
ФК-15
ФК-16

МК2.1; МК2.4; МК3.1; МК3.2; МК4.1;
МК4.2; МК4.3.
МК2.1; МК2.4; МК3.1; МК3.2; МК4.1;
МК4.2.

МК2.1; МК2.4; МК3.1; МК3.2; МК4.1;
МК4.2.
МК2.1; МК2.4; МК3.1; МК3.2; МК4.1;
Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти
МК4.2; МК4.3.
Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати правові МК2.1; МК2.4; МК3.1; МК3.2; МК4.1;
позиції
МК4.2; МК4.3.
МК2.1; МК2.4; МК3.1; МК3.2; МК4.1;
Здатність до самостійної підготовки проектів актів правозастосування
МК4.2; МК4.3.
Здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх МК2.1; МК2.4; МК3.1; МК3.2; МК4.1;
правового характеру і значення
МК4.2; МК4.3.

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ, МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА КОНТРОЛЬ РІВНЯ ЇХ ДОСЯГНЕННЯ СТУДЕНТАМИ

Шифр
ПРН-3
ПРН-5
ПРН-15
ПРН-21

ПРН-22
ПРН-23

Компетентність

Методи навчання

Оцінювання

Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з МН1.1; МН 1.2; МН1.3;
різних джерел
МН2.2; МН3.5; МН 3.5;
МН3.9; МН4.1
Давати короткий висновООК щодо окремих МН1.3; МН 1.6; МН 2.1;
фактичних обставин (даних) з достатньою МН3.4; МН3.5; МН3.9;
обґрунтованістю.
МН4.1; МН4.2; МН4.3
Вільно використовувати для професійної діяльності МН1.3; МН 1.6; МН 2.1;
доступні інформаційні технології і бази даних
МН3.4; МН3.5; МН3.9;
МН4.1; МН4.2; МН4.3
Застосовувати набуті знання у різних правових МН1.3; МН 1.6; МН 2.1;
ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти МН3.4; МН3.5; МН3.9;
і формувати обґрунтовані правові висновки.
МН4.1; МН4.2; МН4.3

МК1.2; МК1.3; МК2.4; МК2.8; МК 3.1;
МК3.2; МК4.1; МК4.2.

Готувати проекти необхідних актів застосування
права відповідно до правового висновку зробленого
у різних правових ситуаціях
Надавати консультації щодо можливих способів
захисту прав та інтересів клієнтів урізних правових
ситуаціях.

МК1.3; МК2.4; МК2.8; МК3.1; МК 3.2;
МК4.1; МК4.2.

МН1.3; МН 1.6; МН 2.1;
МН3.4; МН3.5; МН3.9;
МН4.1; МН4.2; МН4.3
МН1.3; МН 1.6; МН 2.1;
МН3.4; МН3.5; МН3.9;
МН4.1; МН4.2; МН4.3

МК1.3; МК2.4; МК2.8; МК3.1; МК 3.2;
МК4.1; МК4.2.
МК1.3; МК2.4; МК2.8; МК3.1; МК 3.2;
МК4.1; МК4.2.
МК1.3; МК2.4; МК2.8; МК3.1; МК 3.2;
МК4.1; МК4.2.

МК1.3; МК2.4; МК2.8; МК3.1; МК 3.2;
МК4.1; МК4.2.

№ теми

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ
Номер, вид занять та
кількість годин

Кількість
годин

Найменування тем

1

2

3

4

Місяці

Номери тем, занять та
кількість годин

Кількість
годин

5

1.

Предмет і система цивільного процесуального
права

4

Л2

Сз2

9

1/1Л(2); 1/2Сз(2); 2/1Л(2),
2/2Сз(2);

8

2.

Принципи цивільного процесуального права.

4

Л2

Сз2

10

4/1Л(2); 4/2Сз(2); 5/1Л(2);
5/2Сз(2); 5/3Пз(2);

10

3.

Цивільні процесуальні правовідносини

11

6/1Л(2); 6/2Сз(2); 8/1Л(2);
8/2Сз,

8

11/1Л(2); 11/2Л(2);
13/1Л(2); 13/2Сз(2);
13/3Пр(2);
14/1Л(2);14/2Сз(2);

10

4.

Суд
обов’язковий
суб’єкт
процесуальних правовідносин

5.

цивільних

4

Л2

Сз2

12

Сторони у цивільному процесі

6

Л2

Сз2 Пр2

1

6.

Треті особи у цивільному процесі

4

Л2

Сз2

2

15/1Л(2); 15/2Сз(2);
15/5Пр(2); 16/1Л(2);
16/2Сз(2); 16/3(2)

14

7.

Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким
законом надано право захищати права та інтереси
інших осіб.

3

17/1Л(2);17/2Сз(2);
18/1Л(2); 18/2Сз(2);
18/3Л(2), 18/4Л(2),
18/5Пр(2); 19/1Л(2);

14

4

№ теми

Найменування тем

Номер, вид занять та
кількість годин

Кількість
годин
1

2

3

4

Місяці

Представництво у цивільному процесі.

4

Л2

Сз2
Реф-1

9.

Особи які сприяють розгляду цивільної справи

5

10.

Цивільні процесуальні строки

6

11.

Судові витрати

12.

Заходи процесуального примусу

13.

4

Л2

Сз2

Докази і доказування

6

Л2

Сз2 Пр2

14

Підсудність цивільних справ

4

Л2

Сз2

15.

Відкриття провадження у цивільній справі

6

Л2

Сз2 Пр2

16.

Підготовче провадження

4

Л2

Сз2

17.

Судовий розгляд

6

Л2

Сз2

18.

Судові рішення

6

Л2

Сз2

19.

Окреме провадження

4

20.

Перегляд цивільної справи

10

Кількість
годин

5
4

8.

Номери тем, занять та
кількість годин

Сз2

Л2

Сз2

Пр2

Л2

Сз2

Л2

Сз2 Л3

Сз4

Пз5

19/2Сз(2);20/1Л(2);
20/2Сз(2);
20/3Л(2);20/4Сз(2);
20/5Пр(2); 21/1Л(2);

14

21/2Сз(2); Е(6)

8
6

№ теми
21.

Найменування тем

Номер, вид занять та
кількість годин

Кількість
годин
1

2
Сз2

Виконання судових рішень Провадження у
справах за участю іноземних осіб. Третейське
судочинство

4

Л2

Екзамен

6

Е6

Умовні скорочення:
Лекція – Л; Практичне заняття – Пз; Диференційований залік - Дз
Заняття, що обов’язкове для оцінювання - Пз2

3

4

5

Місяці

Номери тем, занять та
кількість годин

Кількість
годин

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
№
№
теми заня
ття

Види
навчальних
занять

Кільк
ість
годин

Найменування теми і навчальні питання заняття

Література

ІV курс
VІI семестр
1

4

Тема 1. Предмет і система цивільного процесуального права
Заняття 1. Загальні положення цивільного процесуального права

1

Лекція

2

1. Понятгя, предмет, метод, джерела і система цивільного процесуального
права
2.

[1.1]; [1.2] ; [1.4] ; [1.5]; [1.8];
[2.1] с.3-11; [2.2] с.15-26; [3.2]; [3.5];

Цивільне судочинство

3. Наука цивільного процесуального права
Заняття 2. Понятійний апарат цивільного процесуального права
1. Поняття цивільного процесуального права: предмет, метод,
система, джерела
2

2

Семінар

2

8

2.

Цивільне судочинство: завдання, види, стадії

3.

Цивільна процесуальна форма

4.

Наука цивільного процесу
Тема 2. Принципи цивільного процесуального права

[1.1]; [1.2] ; [1.4] ; [1.5]; 1.8];
[2.1] с.3-11; [2.2] с.15-26;
[3.2]; [3.5];

№
№
теми заня
ття

Види
навчальних
занять

Кільк
ість
годин

Найменування теми і навчальні питання заняття

Література

Заняття 1. Принципи цивільного процесу
1

2

Лекція

2

Самостійна
робота

4

Семінар

2

3

4

Самостійна
робота

4

4

8

1. Поняття та система принципів цивільного процесуального [1.1]; [1.3]; [1.7]; [1.9]; [1.24]; [1.25];
права
2. Застосування загальноправових принципів у цивільному [2.1] с.11-20; [2.2] с.27-53; [3.2]; [3.5];
процесі
3. Міжгалузеві принципи, що властиві правосуддю в цілому
Принципи цивільного процесу
[1.1]; [1.3]; [1.7]; [1.9]; [1.24];
1. Поняття та система принципів цивільного процесуального [1.25];
права
2. Застосування загальноправових принципів у цивільному [2.1] с.11-20; [2.2] с.27-53; [3.2];
[3.5];
процесі
3. Міжгалузеві принципи, що властиві правосуддю в цілому
[1.1]; [1.3]; [1.7]; [1.9]; [1.24];
Заняття 2. Принципи цивільного процесу
[1.25];
1. Поняття та система принципів цивільного процесуального
права
[2.1] с.11-20; [2.2] с.27-53; [3.2];
2. Загальноправові принципи у цивільному процесі
[3.5];
3. Міжгалузеві принципи у цивільному процесі
Тема 3. Цивільні процесуальні правовідносини
Характеристика цивільних процесуальних правовідносин
[1.1]; [1.7]; [1.8]; [1.24].
1. Поняття цивільних процесуальних правовідносин
2. Передумови і підстави виникнення цивільних процесуальних [2.1] с.20-27; [2.2] с.60-67; [3.2];
правовідносин
3. Зміст, об'єкт та суб'єкти цивільних процесуальних [3.5]
правовідносин
Тема 4. Суд - обов’язковий суб’єкт цивільних процесуальних
правовідносин

№
№
теми заня
ття

1

Види
навчальних
занять

Лекція

Кільк
ість
годин

2

Найменування теми і навчальні питання заняття

Література

Заняття 1. Суд як суб’єкт цивільного процесу

[1.1]; [1.2]; [1.8]; [1.9]; [1.24]; [1.26];

1. Правовий статус суду як суб’єкта процесуальних відносин

[2.1] с.27-30; [2.2] с.68-76;

2. Склад суду

[3.2]; [3.5]

3. Правовий статус суддів та їх відводи
Роль та місце суду у цивільних процесуальних
правовідносинах
Самостійна
робота

2

Семінар

5

4

2

6

1

Лекція

2

1. Правовий статус суду як суб’єкта процесуальних відносин
2. Склад суду
3. Права та обов‘язки судді
4. Правовий статус присяжних
5. Відводи суду та учасників процесу
Заняття 2. Роль та місце суду у цивільних процесуальних
правовідносинах
6. Правовий статус суду як суб’єкта процесуальних відносин
7. Склад суду
8. Права та обов‘язки судді
9. Правовий статус присяжних
10. Відводи суду та учасників процесу
Тема 5. Сторони у цивільному процесі

[1.1]; [1.2]; [1.8]; [1.9]; [1.24]; [1.26];
[2.1] с.27-30; [2.2] с.68-76;
[3.2]; [3.5]

[1.1]; [1.2]; [1.8]; [1.9]; [1.24]; [1.26];
[2.1] с.27-30; [2.2] с.68-76;
[3.2]; [3.5]

Заняття 1. Правовий статус сторін у цивільному процесі

[1.1]; [1.8]; [1.9]; [1.11]; 1.12]; [1.14];
[1.24];

1. Поняття та ознаки сторін

[2.1] с.38-44; [2.2] с.77-90; [3.2]; [3.5]

№
№
теми заня
ття

Види
навчальних
занять

Кільк
ість
годин

Найменування теми і навчальні питання заняття

Література

2. Процесуальна співучасть
3. Неналежність сторін.
Заняття 2. Поняття сторін
процесуальні права і обов'язки

2

Семінар

2

у

цивільному

процесі,

їх [1.1]; [1.8]; [1.9]; [1.11]; 1.12]; [1.14];
[1.24];

[2.1] с.38-44; [2.2] с.77-90; 101-105
1.
Сторони у цивільному процесі, їх процесуальна
правосуб’єктність. Правовий статус позивача і відповідача, загальні та [3.2]; [3.5]
спеціальні права сторін
3. Мета, підстави та види співучасті. Процесуальні права та обов'язки
співучасників
3. Належна сторона у справі та заміна неналежного відповідача.
4. Процесуальне правонаступництво

3

Практичне
заняття

6

Заняття 3. Реалізація диспозитивних прав сторін
2

8
1

Лекція

2

1. Складання проекту заяви з процесуальних питань
2. Складання проекту клопотання
3. Складання проекту заяви про відвід

1.1]; [1.8]; [1.9]; [1.11]; 1.12]; [1.14];
[1.24];
[2.1] с.38-44; [2.2] с.77-90; 101-105
[3.2]; [3.5]

Тема 6. Треті особи у цивільному процесі
Заняття 1. Поняття та види третіх осіб у цивільному процесі

[1.1]; [1.7]; [1.11]; [1.13];

1. Правовий статус третіх осіб

[2.1] с.44-47; [2.2] с.91-100;

№
№
теми заня
ття

Види
навчальних
занять

Самостійна
робота

Кільк
ість
годин

4

Найменування теми і навчальні питання заняття

Література

2. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета
спору
3. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо
предмета спору
Поняття та види третіх осіб у цивільному процесі

[3.2]; [3.5]

1. Мета, підстави участі та правовий статус третіх осіб.
2. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет
справи.
3. Треті особи, які не заявляють самостійні вимоги на предмет
справи.

[1.1]; [1.7]; [1.11]; [1.13];
[2.1] с.44-47; [2.2] с.91-100;
[3.2]; [3.5]

Заняття 2. Поняття та види третіх осіб у цивільному процесі

2

Семінар

7

2

4

1. Мета, підстави участі та правовий статус третіх осіб.
2. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет
справи.
3. Треті особи, які не заявляють самостійні вимоги на
предмет справи.

[1.1]; [1.7]; [1.11]; [1.13];
[2.1] с.44-47; [2.2] с.91-100;
[3.2]; [3.5]

Тема 7. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким
законом надано право захищати права та інтереси інших осіб
[1.4]; [1.7]; [1.11]; [1.12]; [1.13];

Самостійна
робота

4

1. Участь у цивільному процесі Уповноваженого Верховної Ради
[2.1] с.48-53; [2.2] с.123-135;
України з прав людини
[3.2]; [3.5]

№
№
теми заня
ття

Види
навчальних
занять

Кільк
ість
годин

Найменування теми і навчальні питання заняття

Література

2.Мета, підстави і процесуальні форми участі у цивільному процесі
органів державної влади
8

4

Тема 8. Представництво у цивільному процесі
Заняття 1. Процесуальне представництво

1

Лекція

1. Поняття процесуального представництва
2

2. Види представництва
3. Повноваження представника в суді

2

Семінар

2

[1.1]; [1.7]; [1.13]; [1.14];
[2.1] с.53-57; [2.2] с.105-122;
[3.2]; [3.5]

Заняття 2. Особливості представництва у цивільному процесі

[1.1]; [1.7]; [1.13]; [1.14];

1. Поняття, підстави та види представництва в цивільному процесі

[2.1] с.53-57; [2.2] с.105-122;

2. Вимоги, які пред’являються до представників та їх
повноваження

[3.2]; [3.5]

3. Документи, що посвідчують повноваження представників
9

4
Самостійна
робота

Тема 9. Особи, які сприяють розгляду цивільної справи
Особи, які сприяють розгляду цивільної справи

4

[1.1]; [1.7]; [1.12]; [1.19];

1. Поняття "інших учасників процесу"
2. Особи, які допомагають при розгляді та вирішенні цивільної [2.1] с.57-61; [2.2] с.136-167;
справи по суті

№
№
теми заня
ття

Види
навчальних
занять

Кільк
ість
годин

Найменування теми і навчальні питання заняття

Література

3. Особи, які здійснюють організаційно-технічне забезпечення [3.2]; [3.5]
цивільного процесу
10
Самостійна
робота
11

4

Тема 10. Цивільні процесуальні строки

4

1. Поняття, значення і види процесуальних строків
2. Обчислення, поновлення і продовження процесуальних строків

8

[1.1]; [1.7]; [1.24]; [1.25];
[2.1] с.62-68; [2.2] с.262-274;[3.2]; [3.5]

Тема 11. Судові витрати
Заняття 1. Витрати у цивільному процесі

1

Лекція

2

1. Поняття судових витрат. Судовий збір
2. Витрати пов'язані із розглядом цивільної справи

[1.1]; [1.7]; [1.21]; [1.23];
[2.1] с.68-74; [2.2] с.287-317;
[3.2]; [3.5]

3. Розподіл судових витрат між сторонами
Витрати у цивільному процесі.
1. Поняття, значення і види судових витрат у цивільному процесі.
2. Ціна позову та судовий збір
Самостійна
робота

4

[1.1]; [1.7]; [1.21]; [1.23];

3. Види та характеристика витрат, пов’язаних з розглядом судової [2.1] с.68-74; [2.2] с.287-317;
справи
[3.2]; [3.5]
4. Відстрочення і розстрочення судових витрат, зменшення розміру
або звільнення від їх виплати
5. Розподіл судових витрат між сторонами

№
№
теми заня
ття

Види
навчальних
занять

Кільк
ість
годин

Найменування теми і навчальні питання заняття

Література

Заняття 2. Витрати у цивільному процесі.
1. Поняття, значення і види судових витрат у цивільному процесі.
2. Ціна позову та судовий збір
2

Семінар

2

[1.1]; [1.7]; [1.21]; [1.23];

3. Види та характеристика витрат, пов’язаних з розглядом судової [2.1] с.68-74; [2.2] с.287-317;
справи
[3.2]; [3.5]
4. Відстрочення і розстрочення судових витрат, зменшення розміру
або звільнення від їх виплати
5. Розподіл судових витрат між сторонами

13

Тема 12. Заходи процесуального примусу

4

Самостійна
робота

4

Поняття і види санкцій в цивільному процесі.

[1.1]; [1.7];

Поняття, види заходів процесуального примусу

[2.1] с.109-112; [2.2] с.318-327;

Підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу.

[3.2]; [3.5]

Судові виклики і повідомлення
14

Тема 13. Докази і доказування

6

Заняття 1. Судове доказування
1

Лекція

2

1.

Поняття, роль та місце судового доказування

2.

Поняття доказів та засоби доказування

[1.1]; [1.3]; [1.4]; [1.7]; [1.19]; [1.32];
[2.1] с.75-91; [2.2] с.215-261;
[3.2]; [3.5]; [3.7]

№
№
теми заня
ття

Види
навчальних
занять

Кільк
ість
годин

Найменування теми і навчальні питання заняття

2.

Література

Забезпечення доказів

Заняття 2. Доказування у цивільному процесі
1.

2

Семінар

2

Поняття, мета, принципи, предмет та етапи доказування

[1.1]; [1.3]; [1.4]; [1.7]; [1.19]; [1.32];

2. Збирання та подання доказів, звільнення від доказування, факти,
[2.1] с.75-91; [2.2] с.215-261;
що не підлягають доказуванню
[3.2]; [3.5]; [3.7]
3. Засоби доказування та їх види
4. Докази, їх види, належність та допустимість
5. Поняття та способи забезпечення доказів судом
Заняття 3. Процесуальні способи здійснення доказової
діяльності

3

Практичне
заняття

2

8
1

Лекція

1. Практичні засади доказової діяльності в цивільному

судочинстві.
2. Складання проектів документів, пов’язаних із доказовою
діяльністю

[2.1] с.75-91; [2.2] с.215-261;
[3.2]; [3.5]; [3.7]

Тема 14.Підсудність цивільних справ
Заняття 1. Підсудність та її види

2

[1.1]; [1.3]; [1.4]; [1.7]; [1.19]; [1.32];

1. Поняття і значення підсудності цивільних справ
2. Види підсудності та передача справи з одного суду до іншого

1.1]; [1.7]; [1.9];
[2.1] с. 30-38, [2.2] с.192-214;

№
№
теми заня
ття

Види
навчальних
занять

Кільк
ість
годин

Найменування теми і навчальні питання заняття

3. Недопустимість спорів про підсудність

[3.2]; [3.5]

Підсудність та її види

Самостійна
робота

4

Семінар

2

Разом за VІI семестр

80

2

Література

4. Поняття і значення підсудності цивільних справ
5. Види підсудності та передача справи з одного суду до іншого
6. Недопустимість спорів про підсудність
Заняття 2. Підсудність та її види
1.
2.
3.
4.

Поняття і значення підсудності цивільних справ
Види підсудності та передача справи з одного суду до іншого
Недопустимість спорів про підсудність
Порушення правил підсудності
VІIІ семестр

15

Тема 15. Відкриття провадження у цивільній справі

6

Заняття 1. Відкриття провадження у цивільній справі
1. Відкриття провадження у справі як стадія цивільного процесу
1

Лекція

2

[1.1]; [1.7]; [1.24];

2. Позовна заява і заява про відкриття провадження у справах [2.1] с.91-104; [2.2] с.328-393;
наказного і окремого провадження, їх форма та зміст
[3.1]; [3.2]; [3.5]; [3.6]; [3.8]; [3.9]; [3.7]
3. Правові наслідки відкриття провадження у цивільній справі

2

Семінар

2

Заняття 2. Відкриття провадження у цивільній справі

[1.1]; [1.7]; [1.24];

№
№
теми заня
ття

Види
навчальних
занять

Кільк
ість
годин

Найменування теми і навчальні питання заняття

Література

1. Відкриття провадження у справі як стадія цивільного процесу

[2.1] с.91-104; [2.2] с.328-393;

2. Позовна заява та вимоги до її оформлення

[3.1]; [3.2]; [3.5]; [3.6]; [3.8]; [3.9]; [3.7]

3. Заява про відкриття провадження у справах наказного і окремого
провадження, їх форма та зміст
4. Правові наслідки відкриття провадження у цивільній справі
Заняття 3. Процесуальні документи, пов’язані із відкриттям
[1.1]; [1.7]; [1.24];
провадження у справі.

Практичне
3

заняття

16

2

8

1

2

Лекція

Семінар

2

2

1. Документальне оформлення відкриття провадження у [2.1] с.91-104; [2.2] с.328-393;
цивільній справі.
[3.1]; [3.2]; [3.5]; [3.6]; [3.8]; [3.9]; [3.7]
2. Складання проектів документів, пов’язаних із відкриттям
провадження у цивільній справі.
Тема 16. Підготовче провадження
Заняття 1. Стадія підготовчого провадження

[1.1]; [1.7]; [1.27];

1. Завдання стадії підготовчого провадження
2. Дії суду на стадії підготовчого провадження
3. Підготовче судове засідання
Заняття 2. Основні процедури підготовчого провадження

[2.1] с.105-112; [2.2] с.394-414;

1. Обмін змагальними паперами
2. Розкриття доказів

[3.2]; [3.5]; [3.6]; [3.8]

№
№
теми заня
ття

Види
навчальних
занять

Самостійна
робота

Кільк
ість
годин

Найменування теми і навчальні питання заняття

1. Підготовче провадження стадія цивільного процесу
2

2. Забезпечення позову

Література

[1.1]; [1.7]; [1.27];
[2.1] с.105-112; [2.2] с.394-414;
[3.2]; [3.5]; [3.6]; [3.8]

Заняття 3. Підготовче провадження
[1.1]; [1.7]; [1.27];
3

Семінар

17

2

1. Мета і завдання підготовчого провадження
2. Дії учасників справи на стадії підготовчого провадження
3. Забезпечення позову

Заняття 1. Стадія судового розгляду - основна процесуальна
стадія цивільного процесу
Лекція

2

[2.1] с.112-126; [2.2] с.415-467;

2.. Порядок розгляду справи

[3.2]; [3.5]; [3.6]; [3.8]; [3.9]

Судовий розгляд
2

[1.1]; [1.7]; [1.25]; [1.28];

1.Поняття та суть судового розгляду

3. Фіксування цивільного процесу

Самостійна
робота

[3.2]; [3.5]; [3.6]; [3.8]

Тема 17. Судовий розгляд

6

1

[2.1] с.105-112; [2.2] с.394-414;

1. Поняття та суть судового розгляду
2. Порядок розгляду справи
3. Фіксування цивільного процесу

№
№
теми заня
ття

Види
навчальних
занять

Кільк
ість
годин

Найменування теми і навчальні питання заняття

Література

Заняття 2. Процесуальний порядок розгляду цивільної справи
у суді першої інстанції
1. Судовий розгляд як інститут цивільного процесуального права та
як стадія цивільного процесу, його поняття, суть та значення
2

Семінар

2

2. Судове засідання як процесуальна форма розгляду цивільної справи
по суті.

[1.1]; [1.7]; [1.25]; [1.28];
[2.1] с. 112-126; [2.2] с.415-467;
[3.2]; [3.5]; [3.6]; [3.8]; [3.9]

3. Ускладнення в процесі судового розгляду цивільних справ
4. Фіксування цивільного процесу
18

12

Тема 18. Судові рішення
Заняття 1. Акти правосуддя суду першої інстанції

1

Лекція

2

1. Поняття і види судових рішень
2. Зміст рішення суду та вимоги до нього
3. Законна сила судового рішення

[1.1]; [1.7]; [1.17]; [1.18]; [1.29];
[2.1] с.126-142, [2.2] с.468-489;
[3.2]; [3.5]; [3.8]; [3.9]

Судове рішення - акт реалізації судової влади
Самостійна
робота

2

1. Поняття, значення та види судових рішень

[1.1]; [1.7]; [1.17]; [1.18]; [1.29];

2. Вимоги щодо судового рішення та його проголошення

[2.1] с.126-142, [2.2] с.468-489;

3. Усунення недоліків судового рішення

[3.2]; [3.5]; [3.8]; [3.9]

4. Набрання судового рішення законної сили

№
№
теми заня
ття

Види
навчальних
занять

Кільк
ість
годин

Найменування теми і навчальні питання заняття

Література

Заняття 2. Судове рішення - акт реалізації судової влади
1. Поняття, значення та види судових рішень
2

Семінар

2

2. Вимоги щодо судового рішення та його проголошення
3. Усунення недоліків судового рішення
4. Набрання судового рішення законної сили

[1.1]; [1.7]; [1.17]; [1.18]; [1.29];
[2.1] с.126-142, [2.2] с.468-489;
[3.2]; [3.5]; [3.8]; [3.9]

Заняття 3. Ухвали суду першої інстанції
1. Поняття, значення та види ухвал
3

Лекція

2

2. Вимоги до ухвал суду
3. Постановлення і проголошення ухвал

Заняття 4. Види судових рішень
4

Семінар

2

Практичне
5

заняття

2

1. Ухвали суду: поняття, види, ознаки
2. Судовий наказ: постановлення та вимоги
3. Заочне рішення
Заняття 5. Судові рішення

[1.1]; [1.7]; [1.17]; [1.18]; [1.29];

1. Судові рішення як процесуальні документи: форма, зміст,

[2.1] с.126-142, [2.2] с.468-489;

2. Складання проекту судового рішення, ухвали суду.

[3.2]; [3.5]; [3.8]; [3.9]

структура, вимоги

№
№
теми заня
ття

Види
навчальних
занять

19

1

2

Лекція

Семінар

Кільк
ість
годин

Найменування теми і навчальні питання заняття

4

Тема 19. Окреме провадження

2

2

Література

Заняття 1. Окреме провадження як вид провадження в
цивільному процесі

[1.1]; [1.7]; [1.24]; [1.31];

1. Загальні положення окремого провадження.

[2.1] с.142-168, [2.2] с.518-597;

2. Порядок розгляду судом справ окремого провадження.

[3.2 [3.5 [3.9]

Заняття 2. Справи окремого провадження у судовій практиці

[1.1]; [1.7]; [1.24]; [1.31];

1. Окреме провадження як форма цивільного судочинства

[2.1] с.142-168, [2.2] с.518-597;

2. Особливості розгляду деяких категорій справ окремого провадження [3.2 [3.5 [3.9]
20

Тема 20. Перегляд цивільної справи

10

Заняття 1. Апеляційне провадження
1

2

Лекція

Семінар

2

2

Поняття та суть стадії апеляційного провадження
Право апеляційного оскарження та процесуальний порядок
його реалізації
3. Підготовка, розгляд справи та повноваження суду
апеляційної інстанції
Заняття 2. Апеляційне оскарження та перегляд судових
рішень
1.
2.

1. Право апеляційного оскарження та процесуальний порядок
його реалізації

[1.1]; [1.7]; [1.29];
[2.1] с. 168-187, [2.2] с.598-625;
[3.2 [3.5 [3.9]
[1.1]; [1.7]; [1.29];
[2.1] с. 168-187; [2.2] с.598-654;
[3.2 [3.5 [3.9]

№
№
теми заня
ття

Види
навчальних
занять

Кільк
ість
годин

Найменування теми і навчальні питання заняття

Література

2. Підготовка, розгляд справи та повноваження суду
апеляційної інстанції
4. Порядок розгляду справи та повноваження суду касаційної
інстанції

3

4

Лекція

Семінар

2

2

Практичне
5

заняття

2

21
8

1

Лекція

2

Заняття 3. Касаційне провадження

[1.1]; [1.7]; [1.29];

1. Мета і завдання касаційного провадження
2. Підстави та порядок касаційного оскарження
3. Порядок розгляду справи судом касаційної інстанції
Заняття 4. Оскарження та перегляд судових рішень, що
набрали законної сили

[2.1] с. 168-187; [2.2] с.598-654;

1. Право касаційного оскарження
2. Повноваження суду касаційної інстанції
3. Перегляд справи у зв’язку з нововиявленими обставинами
Заняття 5. Реалізація права на оскарження судових рішень

[3.2 [3.5 [3.9]
[1.1]; [1.7]; [1.29];
[2.1] с. 168-187; [2.2] с.598-654;
[3.2 [3.5 [3.9]
[1.1]; [1.7]; [1.29];

1. Процесуальне оформлення апеляційної скарги, касаційної
скарги: вимоги до форми і змісту
2. Складання проекту апеляційної скарги
Тема 21. Виконання судових рішень. Визнання та виконання
рішень іноземних судів в Україні. Провадження у справах
за участю іноземних осіб. Третейське судочинство

[2.1] с. 168-187; [2.2] с.598-654;

Заняття 1. Виконання судових рішень

[1.1]; [1.7]; [1.15]; [1.16]; [1.17]; [1.18];
[1.22];

[3.2 [3.5 [3.9]

№
№
теми заня
ття

Види
навчальних
занять

Кільк
ість
годин

Найменування теми і навчальні питання заняття

Література

1.Звернення судових рішень до виконання

[2.1]; с.194-208, [2.2] с.681-714;

2.. Виконавчі документи

[3.2 [3.5 [3.9]

3. Відповідальність за ухилення від виконання рішення суду
Самостійна
робота

4

1. Сутність та значення виконавчого провадження
2. Система органів та осіб, уповноважених виконувати судові
рішення
3. Заходи примусового виконання

[1.1]; [1.7]; [1.15]; [1.16]; [1.17]; [1.18];
[1.22];
[2.1]; с.194-208, [2.2] с.681-714;
[3.2 [3.5 [3.9]

Заняття 2. Участь суду у виконанні судових рішень
1. Звернення судових рішень до виконання
Семінар
2

2

2. Мирова угода. Зміна та встановлення способу і порядку виконання
рішення суду.
3. Поняття виконавчих документів та вимоги до них
4. Особливості судового контролю над виконанням судових рішень

Індивідуальна робота

40

Екзамен

6

Разом за VІІІ семестр

100

Усього за дисципліну

180

Реферати згідно тематики

[1.1]; [1.7]; [1.15]; [1.16]; [1.17]; [1.18];
[1.22];
[2.1] с.194-208, [2.2] с.681-714;
[3.2 [3. 5 [3.9]
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4. http://revestr.court.gov.ua - Єдиний державний реєстр судових рішень
5. http:// www.rada.gov.ua - Верховна Рада України
6. 10.241.24.9. - Модульне середовище навчання.

ОЦІНЮВАННЯ
Поточне рубіжне та підсумкове оцінювання здійснюється відповідно до положення https://nadpsu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/polozhotsinka-2020-_12.01.-.pdf.

ПОЛІТИКА КУРСУ («ПРАВИЛА ГРИ»)
Середовище в аудиторії є творчим, відкритим до конструктивної критики.
Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлені терміни. Якщо здобувач вищої освіти був відсутній на заняттях з
будь-якої причини, він/вона відпрацьовують навчальні питання та завдання в часи самостійної підготовки та у встановлені викладачем терміни
обов’язково звітують про опанування ними навчального матеріалу. Курсанти, які пропустили більше 30% з тих занять, де було передбачено
оцінювання, одержали середньоарифметичну з поточних оцінок нижче 2,60, тобто менше 70% позитивних оцінок від загальної кількості, не
відзвітували за індивідуальну та самостійну роботу, до семестрового контролю не допускаються.
У разі коли курсант не виконав умови допуску до складання семестрового контролю, завчасно, але не пізніше трьох робочих днів до
складання семестрового контролю, рішенням кафедри йому встановлюється індивідуальний термін ліквідації заборгованості. Якщо курсант (слухач,
студент) не ліквідовує заборгованість у визначений кафедрою термін, то він вважається таким, що не виконав вимоги робочої програми навчальної
дисципліни і в відомості обліку успішності, в графі «підсумкова оцінка», йому виставляється оцінка «незадовільно» за національною шкалою, 50
балів за 100-бальною шкалою і FХ – за шкалою ЄКТС. При повній відсутності позитивних поточних оцінок, за визначені звітності, і не ліквідації
заборгованості у визначений кафедрою термін, курсанту (слухачу, студенту) курс з навчальної дисципліни не зараховується і в графі «підсумкова
оцінка», йому виставляється оцінка «недопущений» за національною шкалою, 17 балів за 100-бальною шкалою і F за шкалою ЄКТС. В такому
випадку курсант (слухач, студент) представляється на засідання Вченої ради факультету, академії і йому пропонується пройти повний курс
повторно. У разі відмови розглядається питання про його відрахування з академії.
Дотримання академічної доброчесності
Під час навчання учасники освітнього процесу зобов'язані дотримуватися академічної доброчесності: етичних принципів та визначених
законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності
з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.
Дотримання академічної доброчесності науково-педагогічним складом передбачає:

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;

дотримання норм законодавства про авторське право;

надання достовірної інформації про результати досліджень та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;

контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти.
Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з
особливим освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей);

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;

дотримання норм законодавства про авторське право;

надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності.
За порушення академічної доброчесності учасники освітнього процесу закладу вищої освіти можуть бути притягнені до такої академічної
відповідальності.
Нормативно-правове забезпечення: https://nadpsu.edu.ua/osvita/normatyvno-pravove-zabezpechennia/.

Додаток А
Методи навчання та методи контролю навчальних досягнень
Шифр

Метод навчання

1. Словесні методи
МН 1.1
Лекція
МН 1.2
Розповідь
МН 1.3
Пояснення
МН 1.4
Бесіда
МН 1.5
Інструктаж
МН 1.6
Дискусія
МН 1.7
Диспут
2. Наочні методи
МН 2.1
Демонстрація
МН 2.2
Ілюстрація
МН 2.3
Спостереження
3. Практичні методи
МН 3.1
Лабораторна робота
МН 3.2
Практична робота
МН 3.3
Пробні вправи
МН 3.4
Творчі вправи
МН 3.5
Усні вправи
МН 3.6
Практичні вправи
МН 3.7
Графічні вправи
МН 3.8
Технічні вправи
МН 3.9
Групові вправи
4. Методи самостійного та індивідуального навчання
МН 4.1
Рецептивний
МН 4.2
Репродуктивний
МН 4.3
Евристичний
МН 4.4
Дослідницький

Шифр

Метод контролю навчальних досягнень

1. Попередній контроль
МК 1.1
Вибірковий усний
МК 1.2
Фронтальний письмовий
МК 1.3
Фронтальний тестовий
МК 1.4
Фронтальний проблемний
2. Поточний контроль
МК 2.1
Вибірковий усний
МК 2.2
Колоквіум
МК 2.3
Контрольна робота
МК 2.4
Тестування
МК 2.5
Захист звіту з лабораторної роботи
МК 2.6
Захист звіту з практичної роботи
МК 2.7
Індивідуальна розрахункова робота
МК 2.8
Реферат
3. Рубіжний контроль
МК 3.1
Фронтальний письмовий
МК 3.2
Фронтальний тестовий
МК 3.3
Фронтальний проблемний
4. Підсумковий контроль
МК 4.1
Усний
МК 4.2
Письмовий
МК 4.3
Тестовий
МК 4.4
Проблемний

