
Повна назва: Цивільне процесуальне право 

Статус: Нормативна 

Мета:формування у студентів теоретичних знань у даній галузі правової науки та 

практичних навичок щодо порядку розгляду та вирішення цивільних справ судами 

загальної юрисдикції, засвоєння студентами основних принципів та положень цивільного 

процесуального права, правових засобів і процедур, спрямованих на найбільш швидкий та 

ефективний судовий захист прав, свобод та інтересів учасників цивільного процесу. На 

підставі теоретичного та практичного матеріалу з цивільного процесу студенти зможуть 

оволодіти основами юридичної професії судді, адвоката, юрисконсульта тощо.  

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 

Тематичний план дисципліни «Цивільне процесуальне право» складається з 

дев’яти  змістових модулів, кожен з яких поєднує в собі відносно окремий самостійний 

блок дисципліни, який логічно пов'язує кілька навчальних елементів дисципліни за 

змістом і взаємозв'язками.  

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу 

використовуються такі форми та методи навчання: 

1) лекційні заняття, на яких викладається теоретичний матеріал, наводяться 

практичні приклади судової практики; заняття проводяться з використанням технічних та 

програмних засобів; 

2) семінарські заняття, що передбачають підготовку теоретичних та практичних 

питань з цивільного процесуального права та їх обговорення в аудиторії; 

3) консультації, які проводяться з метою допомоги студентам у виконанні їх 

індивідуальних завдань та роз’яснення окремих розділів теоретичного матеріалу, 

відпрацювання студентами пропущених занять. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО 

ПРОЦЕСУ 

1

1 

Цивільне 

процесуальне право як 

галузь права. Джерела 

цивільного 

процесуального права 

8 2 2 

  

4 

1

2 

Принципи цивільного 

процесуального права 

8 2 2   4 

3

3 

Цивільні процесуальні 

правовідносини 

8 2 2   4 

4

4 

Поняття цивільного 

процесу. Провадження 

і стадії цивільного 

процесу 

8 2 2   4 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ДЕЯКІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ЦИВІЛЬНОГО 

ПРОЦЕСУ 

5

5 

Цивільна юрисдикція. 

Підсудність 

цивільних справ 

7 2 2   3 

6 Цивільно-

процесуальні строки. 

8 2 2   4 



Судові виклики та 

повідомлення 

7 Судові витрати 8 2 2   4 

8 Докази та 

доказування 

8 2 2   4 

 

9 

Заходи 

процесуального 

примусу  

8 2 2   4 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. УЧАСНИКИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

6

10 

Сторони (позивач, 

відповідач) як 

учасники цивільного 

процесу 

8 2 2   4 

7

11 

Треті особи як 

учасники цивільного 

процесу 

8 2 2   4 

1

12 

Представництво в 

цивільному процесі 

8 2 2     4 

9

13 

Участь у цивільному 

процесі органів та осіб, 

яким законом надано 

право захищати права, 

свободи та інтереси 

інших осіб 

8 2 2   4 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. ОКРЕМІ ІНСТИТУТИ ЦИВІЛЬНОГО 

ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА 

1 

14 

Позов як інститут 

цивільного 

процесуального права 

10 2 2   6 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5. ПРОВАДЖЕННЯ У СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ 

(ЧАСТИНА ПЕРША) 

15 Реалізація права на 

пред’явлення позову. 

Відкриття 

провадження у справі 

8 2 2   4 

16 Провадження у справі 

до судового розгляду в 

суді першої інстанції 

8 2 2   4 

17 Судовий розгляд 

цивільної справи 

8 2 2   4 

18 Заочний розгляд 

справи 

8 2 2   4 

19 Судові рішення, їх 

види 

8 2 2   4 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 6. ПРОВАДЖЕННЯ У СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ 

(ЧАСТИНА ДРУГА) 

20 Наказне провадження 8 2 2   4 

21 Окреме провадження 8 2 2   4 



21 Категорії справ 

окремого 

провадження, їх 

особливості 

8 2 2   4 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 7. ПЕРЕГЛЯД РІШЕНЬ, УХВАЛ СУДУ 

23 Апеляційне 

провадження 

8 2 2   4 

24 Касаційне 

провадження 

8 2 2   4 

25 Загальні засади 

провадження у зв’язку 

з нововиявленими 

обставинами. Перегляд 

судових рішень 

Верховним Судом 

України 

8 2 2   4 

26 Провадження у 

справах про 

оскарження рішень 

третейських судів. 

Видача виконавчих 

листів на примусове 

виконання рішень 

третейського суду 

8 2 2   4 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 8. ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ 

27 Процесуальні питання, 

пов’язані з виконанням 

судових рішень у 

цивільних справах 

8 2 2   4 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 9. ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС З ІНОСТРАННИМ 

ЕЛЕМЕНТОМ 

28 Провадження у 

цивільних справах за 

участю іноземних осіб 

8 2 2   4 

Всього 225 56 56   113 

Знання та навички: студенти повинні  

знати:  

1.1.Теорію цивільного процесу, зокрема понятійний апарат, норми, інститути 

цивільного процесу, їх сутність. 

1.2. Джерела цивільного процесуального права та їх структуру. 

1.3. Норми матеріальних галузей права. 

1.4. Норми ЦПК, які регламентують: особливості окремих видів проваджень та 

стадій цивільного процесу; права та обовязки всіх суб’єктів цивільного судочинства.  

1.5. Вимоги, які пред’являються до форми, змісту, порядку ухвалення та 

постановлення процесуальних документів як судом, так і особами, які беруть участь у 

справі, та їх оформлення.  

1.6. Систему процесуальних актів та вимоги, яким вони повинні відповідати, 

порядок їх винесення.  

1.7. Суть і значення цивільної процесуальної форми; поняття, значення та природу 

цивільних процесуальних правовідносин, їх місце в механізмі правового регулювання, 

передумови їх виникнення, зміни та припинення.  



1.8 Галузеву юридичну літературу та перспективи подальшого розвитку науки 

цивільного процесу.  

1.9. Функції судової влади в системі державної влади та форми її здійснення; 

предмет цивільного процесуального права; процесуальний порядок здійснення цивільного 

судочинства, проблеми сучасного цивільного процесу та шляхи їх вирішення; теоретичні 

проблеми цивільного процесу в Україні. 

1.10. Правовий статус суду та осіб, які беруть участь у справі, їх процесуальні права 

та обов’язки.  

1.11. Судову практику в цивільних справах. 

1.12. Проблеми реформування цивільного судочинства.  

Вміти: 
2.1. Ефективно застосовувати набуті знання у практичній діяльності.  

2.2. Тлумачити зміст чинного цивільно-процесуального законодавства та 

застосовувати норми 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, використовувати дані науки 

цивільного процесуального права для вирішення професійних завдань. 

2.3. Орієнтуватися в системі цивільного процесуального законодавства та в судовій 

практиці у цивільних справах; правильно застосовувати норми цивільного процесу для 

врегулювання правових відносин та при вирішенні конкретних спорів. 

2.4. Аналізувати цивільно-процесуальні правовідносини та судову практику з метою 

прийняття обґрунтованих рішень у спірних правовідносинах, використовувати 

роз’яснення постанов Пленуму Верховного Суду України на практиці, здійснювати 

процес доказування та оцінки доказів у цивільній справі. 

2.5. Обґрунтовувати рішення при вирішенні конкретних ситуаційних задач та 

складати процесуальні документи та ділову документацію.  

2.6. Аналізувати процесуальні документи, складені іншими особами, з метою 

встановлення у них недоліків.  

2.7. Обґрунтовувати рішення при вирішенні конкретних ситуаційних задач. 

Урезультаті вивчення навчальної дисципліни «Цивільне процесуальне право» 

студенти повинні оволодіти: 

а) загально-предметними знаннями та розумінням: 

- знаннями загальнотеоретичної термінології цивільного процесу та методології 

правового регулювання цивільних процесуальних правовідносин;  

- знаннями сфери нормативного регулювання та правозастосування у цивільному 

судочинстві;  

- володінням теоретичною проблематикою та орієнтацією у дискусійних питаннях 

цивільного процесуального права;  

- компетентністю щодо практики застосування європейського права у сфері 

здійснення правосуддя;  

- умінням застосовувати принципи цивільного процесуального права закріплені 

Конституцією України, законодавством про судочинство та закріплені цивільно-

процесуальним законодавством, а також практику європейського суду з прав людини для 

врегулювання цивільних процесуальних правовідносин;  

б) когнітивними уміннями та навичками: 

- умінням використовувати професійні знання і практичні навички при вирішенні 

правових питань у сфері цивільного процесуального права;  

- навичками аналізу, теоретичного та практичного дослідження при вирішенні 

правових питань цивільного процесуального права;  

- критичним мисленням щодо основних доктринальних та загальнотеоретичних 

підходів цивільного процесуального права;  



в) інтегральними здатностями:  

- правильно кваліфікувати юридичні факти та розв’язувати типові та нетипові 

завдання цивільного процесуального права;  

- визначати та розв’язувати комплексні проблеми у сфері цивільного процесуального 

права, пов’язані з їх міжгалузевим характером (цивільне, земельне, сімейне, житлове, 

трудове право);  

г) практичними здібностями:  

- здатністю до локальної нормотворчої діяльності та захисту прав, свобод та 

інтересів людини і громадянина;  

- здатністю займатися науково-дослідницькою діяльністю на відповідному рівні із 

використанням джерельної бази;  

д) комунікацією, автономністю і відповідальністю:  

- здатністю налагоджувати та підтримувати зв’язки з іншими суб’єктами (як носіями 

владних повноважень, так і приватними особами) з метою вирішення конкретної задачі в 

сфері цивільного процесуального права;  

- здатністю самостійно кваліфікувати обставини цивільної справи позовного, 

наказного та окремого провадження, приймати рішення та нести відповідальність за 

прийняте рішення.   

Кількість годин (кількість кредитів ЄКТС): На вивчення навчальної дисципліни 

відводиться 225 години / 7,5 кредитів ECTS. 

Види робіт: Контроль за рівнем засвоєння матеріалу та знань студентів 

проводиться у таких формах: виконання індивідуальних завдань; виконання самостійних 

письмових аудиторних робіт;усні відповіді на семінарських заняттях; залік, іспит. 

Протягом триместру здійснюється поточний та підсумковий контроль. Поточний 

контроль здійснюється під час захисту індивідуальних завдань, перевірки самостійної 

роботи, надання відповідей на семінарі, перевірки виконаних письмових творчих 

робіт.Підсумковий контрольз дисципліни «Цивільне процесуальне право» проводиться 

відповідно до навчального плану у вигляді заліку в 7 триместрі та у вигляді іспиту в 8 

триместрі в терміни, встановлені графіком навчального процесу та в обсязі навчального 

матеріалу. 

Оцінювання:  

Форма контролю  Максимальна оцінка 

одиниці контролю 

Кількість 

заходів  

Сума 

балів 

Опитування на сем. заняттях, 

доповнення  

5 7 35 

Письмова творча робота 25 1 25 

Вирішення ситуативних задач,  

реферат або складання проекту 

процесуального документа (позовна 

заява, заяв, скарга), аналіз судової 

практики 

10 1 10 

Загальна кількість балів   70 

Залік     30 

Всього за 7 триместр   100 

 

Оцінювання:  

Форма контролю  Максимальна оцінка 

одиниці контролю 

Кількість 

заходів  

Сума 

балів 

Опитування на сем. заняттях, 

доповнення  

5 6 30 

Письмова творча робота 20 1 20 



Вирішення ситуативних задач,  

реферат або складання проекту 

процесуального документа (позовна 

заява, заяв, скарга), аналіз судової 

практики 

10 1 10 

Загальна кількість балів   60 

Іспит     40 

Всього за 8 триместр   100 

 

Викладач: 

Загоруй Людмила Миколаївна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

цивільного та кримінального права і процесу ЧНУ ім. Петра Могили. Стаж педагогічної 

діяльності – 19 років. Кількість виданих наукових праць – більше 30. В 2013 році 

захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне 

приватне право на тему «Принцип свободи фізичної особи в цивільному праві 

України».Сфера наукових інтересів – приватне право особи. 


