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1.Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

 

Денна               

Кількість кредитів – 8 

Галузь знань 

08 

Право 

(шифр і назва) 

              Нормативна 

 
Напрям підготовки  

081 Право 

Модулів  - 

- 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 4 3-й 3-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання  -  

              

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 240 

5-й 6-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних –2  

самостійної роботи 

студента –2 

Ступінь вищої освіти: 

 

бакалавр 

20 год.  40 год. 

Практичні, семінарські 

10 год.   10 год. 

Лабораторні 

0 год. 0 год. 

Самостійна робота 

 70 год. 90 год. 

Індивідуальні завдання:  

                  год.                    

Вид контролю:  

       залік        іспит 

 

 



2.Мета та завдання дисципліни 

 

          «Цивільний процес» – фундаментальна навчальна дисципліна в системі вищої 

юридичної освіти, що вивчає зміст і порядок цивільного судочинства. Вивчення дисципліни 

«Цивільний процес» ґрунтується на основі нормативних актів, наукових і навчальних 

літературних джерел, судової практики, які розкривають сутність і процесуальну форму 

правосуддя щодо цивільних справ, на знаннях, отриманих студентами під час опанування 

ними фундаментальних положень цивільного права та інших суміжних правових дисциплін і 

курсів.  

          Мета – успішне опанування студентами дисципліни «Цивільне процес» на базі 

модульного підходу для застосування ними отриманих знань на практиці, формування 

майбутніх високопрофесіональних фахівців-юристів.     

         Завдання – формування у студентів знань з основних положень чинного цивільного 

процесуального законодавства України, що регулює суспільні відносини у сфері здійснення 

правосуддя в цивільних справах, формування уміння користуватися відповідними 

нормативними актами, вирішувати конкретні практичні питання, пов’язані із застосуванням 

норм цивільного процесуального права.  

         У результаті вивчення дисципліни «Цивільний процес» студент повинен знати: 

зазначені у програмі і рекомендовані викладачем нормативні акти, що регулюють цивільні 

процесуальні правовідносини, досконало вивчити відповідно до програми основні категорії 

та інститути цивільного процесуального права, теоретичні проблеми і перспективи науки 

цивільного процесу в Україні; уміти: тлумачити та застосовувати норми цивільного 

процесуального Кодексу та інших нормативно-правових актів, порівнювати їх із сучасною 

правовою системою цивільного судочинства окремих іноземних держав, аналізувати судову 

практику з метою прийняття обґрунтованих рішень у спірних правовідносинах, складати 

процесуальні документи з цивільних  справ, використовувати судову практику і керівні 

роз’яснення Постанов Пленуму Верховного Суду України на практиці. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль І. Загальні положення цивільного процесуального права України 

Тема 1. Поняття, завдання і джерела цивільного процесуального права Цивільний 

процесуальний порядок захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи 

інтересів фізичних осіб, інтересів держави. Цивільна процесуальна форма, її сутність і 

значення. Поняття цивільного процесуального права, його предмет, метод і система. 

Співвідношення цивільного процесуального права з іншими галузями права України. 

Джерела цивільного процесуального права і межі його дії. Поняття цивільного судочинства і 

його стадії.  

Тема 2. Принципи цивільного процесуального права  

Поняття принципів цивільного процесуального права, їх значення. Система принципів та їх 

класифікація. Принципи, закріплені Конституцією України. Принципи, закріплені 

законодавством про судочинство.  

Тема 3. Цивільні процесуальні правовідносини  

Поняття цивільних процесуальних правовідносин і їх особливості. Підстави і передумови 

виникнення цивільних процесуальних правовідносин. Суб’єкти цивільних процесуальних 

правовідносин і їх класифікація. Зміст цивільних процесуальних правовідносин. Об’єкт 

цивільних процесуальних правовідносин.  

Тема 4. Сторони та треті особи в цивільному процесі  

Поняття сторін у цивільному процесі, їх процесуальні права і обов’язки. Процесуальна 

співучасть. Належність сторін до справи . Умови, процесуальний порядок і правові наслідки 

заміни неналежної сторони. Процесуальне правонаступництво. Поняття і види третіх осіб. 

Треті особи, які заявляють самостійні вимоги. Треті особи, які не заявляють самостійних 

вимог.  

Тема 5. Представництво в цивільному процесі  



Поняття та значення процесуального представництва. Види процесуального представництва. 

Повноваження процесуального представника в суді. Участь у цивільному процесі органів та 

осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб, їх 

процесуальні права.  

Тема 6. Цивільні процесуальні строки  

Поняття, значення і види процесуальних строків. Обчислення, зупинення процесуальних 

строків. Наслідки пропущення процесуальних строків. Поновлення та продовження 

процесуальних строків.  

Тема 7. Цивільна юрисдикція та підсудність цивільних справ Компетенція судів щодо 

розгляду цивільних справ. Поняття і значення підсудності. Види територіальної підсудності. 

Наслідки порушення правил підсудності. Зміна підсудності.. Недопустимість спорів про 

підсудність.  

Тема 8. Судові витрати Поняття та види судових витрат у цивільному процесі, їх значення. 

Судовий збір. Витрати, пов’язані з розглядом судової справи. Звільнення від судових витрат. 

Відстрочення та розстрочення судових витрат, зменшення їх розміру або звільнення від їх 

оплати. Розподіл судових витрат між сторонами.  

Тема 9. Докази і доказування у цивільному процесі  

Роль доказів і доказування у цивільному процесі. Поняття і види доказів у цивільній справі. 

Належність, допустимість доказів. Оцінка доказів. Доказування. Засоби доказування, види. 

Підстави звільнення від доказування. Судові доручення щодо збирання доказів. 

Забезпечення доказів.  

Тема 10. Заходи процесуального примусу  

Поняття, види і функції заходів процесуального примусу. Підстави і порядок застосування 

заходів процесуального примусу. Попередження і видалення із залу судового засідання як 

захід процесуального примусу. Тимчасове вилучення доказів для дослідження судом як захід 

процесуального примусу. Привід свідка як захід процесуального примусу.  

 

Змістовий модуль ІІ. Наказне провадження. Розгляд цивільних справ у позовному 

провадженні 

Тема11. Наказне провадження  

Історична характеристика наказного провадження. Сутність судового наказу. Етапи 

наказного провадження: відкриття наказного провадження, видача судового наказу, 

скасування судового наказу. Співвідношення судового наказу та виконавчого напису 

нотаріуса. Виконання судового наказу.  

Тема 12. Пред’явлення позову та відкриття провадження у справі Позов – процесуальний 

засіб порушення цивільної справи у суді. Поняття і сутність позовного провадження. 

Поняття позову, його елементи, види позовів. Право на позов. Право на пред’явлення позову 

і процесуальний порядок його реалізації. Відкриття провадження у справі. Процесуальні 

засоби, що забезпечують відповідачу захист своїх інтересів проти позову. Об’єднання і 

роз’єднання позовів. Підстави для відмови у відкритті провадження у справі. Правові 

наслідки порушення цивільної справи у суді.  

Тема 13. Провадження у справі до судового розгляду  

Поняття, завдання та значення підготовки справи до судового розгляду. Судові виклики і 

повідомлення. Попереднє судове засідання – мета, завдання, значення, процесуальний 

порядок проведення. Докази і попереднє судове засідання. Пред’явлення зустрічного позову 

відповідачем та самостійних вимог третіми особами у попередньому судовому засіданні. 

Підстави для забезпечення позову, види. Процесуальний порядок заміни виду або скасування 

заходів забезпечення позову. Відшкодування збитків, завданих забезпеченням позову, та 

повернення предмета застави. Постановлення судового рішення (ухвали) у попередньому 

судовому засіданні.  

Тема 14. Судовий розгляд цивільних справ  

Поняття і значення стадії судового розгляду цивільних справ. Судове засідання – 

процесуальна форма розгляду цивільних справ. Складові судового засідання та їх зміст: 

розгляд справи по суті, судові дебати, винесення і оголошення судового рішення. 



Ускладнення у процесі судового розгляду цивільних справ: відкладення, залишення заяви без 

розгляду, зупинення провадження у справі, закриття провадження у справі. Фіксування 

цивільного процесу технічними засобами. Журнал судового засідання. Зауваження щодо 

технічного запису судового засідання, журналу судового засідання та їх розгляд. Порядок 

складання та оформлення протоколів про окремі процесуальні дії.  

Тема 15. Судові рішення  

Поняття і види судових рішень. Сутність і значення судового рішення. Вимоги до судового 

рішення. Зміст рішення суду. Виправлення описок та арифметичних помилок у судовому 

рішенні. Прийняття додаткового рішення суду, роз’яснення рішення суду. Набрання 

рішенням суду законної сили. Порядок постановлення ухвал, їх форма. Зміст ухвали суду. 

Окремі ухвали суду, їх зміст і значення.  

Тема 16. Заочне провадження у цивільному процесі  

Виникнення та еволюція заочного провадження у цивільному процесі. Поняття та умови 

проведення заочного розгляду справи. Відмінності заочного та змагального судочинства. 

Форма і зміст заочного рішення та його властивості. Перегляд заочного рішення. Скасування 

та оскарження заочного рішення.  

 

Змістовий модуль ІІІ. Судовий розгляд справ окремого провадження 

Тема 17. Окреме провадження  

Сутність і значення окремого провадження. Особи, які беруть участь у справах окремого 

провадження. Процесуальний порядок розгляду справ окремого провадження. Особливості 

розгляду справ окремого провадження: обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, 

визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, 

надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності; визнання особи безвісно 

відсутньою чи оголошення її померлою; усиновлення; встановлення фактів, що мають 

юридичне значення; відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника та векселі; 

передача безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність; визнання спадщини 

відумерлою; надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку; обов’язкова 

госпіталізація до протитуберкульозного закладу; розкриття банком інформації, яка містить 

банківську таємницю щодо юридичних та фізичних осіб. Розгляд в окремому провадженні 

справ про надання права на шлюб, про розірвання шлюбу за заявою подружжя, яке має дітей, 

про поновлення шлюбу після його розірвання, про встановлення режиму окремого 

проживання за заявою подружжя.  

 

Змістовий модуль IV. 

Перегляд судових рішень та процесуальні питання, пов’язані з виконанням та судовим 

контролем за виконанням судових рішень 

Тема 18. Апеляційне провадження  

Сутність і значення стадії апеляційного оскарження і перегляду рішень та ухвал суду першої 

інстанції, що не набрали законної сили. Право апеляційного оскарження рішень суду, 

порядок і строки його реалізації. Ухвали, на які можуть бути подані скарги окремо від 

рішення суду. Загальна характеристика змісту апеляційної скарги. Процесуальний порядок і 

строки розгляду справ в апеляційній інстанції.  Повноваження апеляційного суду. Підстави 

для скасування, зміни і винесення нового рішення. Ухвала та рішення апеляційного суду, їх 

законна сила.  

Тема 19. Касаційне провадження Суть і значення касаційного оскарження і перевірки рішень 

і ухвал суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку, а також рішень і 

ухвал апеляційного суду. Право касаційного оскарження рішень і ухвал суду та 

процесуальний порядок його реалізації. Порядок розгляду справи судом касаційної інстанції. 

Повноваження суду касаційної інстанції, його рішення та ухвали.  

Тема 20. Перегляд у зв’язку з винятковими та нововиявленими обставинами рішень і ухвал 

суду, що набрали законної сили  

Сутність і значення перегляду у зв’язку з винятковими і нововиявленими обставинами 

судових рішень і ухвал, що набрали законної сили. Підстави оскарження і перегляду у 



зв’язку з винятковими і нововиявленими обставинами рішень і ухвал суду. Суб’єкти права і 

об’єкти перегляду, строки порушення процесу. Форма і зміст скарги у зв’язку з винятковими 

обставинами та заяви про перегляд рішення, ухвали суду чи судового наказу у зв’язку з 

нововиявленими обставинами. Процесуальний порядок розгляду скарг \заяв\ у зв’язку з 

винятковими та нововиявленими обставинами. Повноваження Верховного Суду України при 

розгляді справи у зв’язку з винятковими обставинами.  

Тема 21. Звернення судових рішень до виконання  

Негайне виконання судових рішень. Рішення, які звертаються до примусового виконання. 

Виконавчий лист, його зміст, видача виконавчого листа, строк пред’явлення до примусового 

виконання. Дублікат виконавчого листа. Повноваження суду, пов’язані з провадженням по 

примусовому виконанню рішення: відстрочка і розстрочка виконання; зміна чи встановлення 

способу і порядку виконання; оголошення розшуку боржника або дитини; роз’яснення 

рішення; розгляд скарг на дії, бездіяльність державного виконавця та інших посадових осіб 

державної виконавчої служби; поворот виконання; розгляд інших питань, встановлених 

законом. Судовий контроль за виконанням судових рішень.  

Тема 22. Визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні  

Підвідомчість, підсудність та порядок подання клопотань про визнання і виконання рішень 

іноземних судів. Підстави для відмови у задоволенні клопотання про визнання і приведення 

до виконання іноземного та арбітражного рішень. Легалізація рішень іноземних судів як 

обов’язкова умова їх визнання і виконання. Публічний порядок при визнанні і виконанні 

рішень іноземних судів. Правові підстави та загальний порядок визнання і виконання рішень 

іноземних судів на території України. Підготовка справ до судового розгляду і процедура їх 

розгляду. Ухвала суду про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного 

суду. Визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню.  

Тема 23. Провадження у справах за участю іноземних осіб  

Правове регулювання цивільного судочинства з іноземним елементом. Правове становище 

іноземців у цивільному процесі, право на звернення до суду за захистом і на судовий захист; 

внесення застави і судові витрати, цивільна процесуальна правоздатність і дієздатність 

іноземців та осіб без громадянства. Підсудність судам України цивільних справ у спорах, в 

яких беруть участь іноземці, а також у спорах, в яких хоча б одна зі сторін, які беруть участь 

у справі, проживає за кордоном. Виконання судових доручень іноземних судів і звернення 

судів України з дорученням до іноземних судів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4. Структура навчальної дисципліни 

V - семестр 

Назви 

модулів і тем 

Кількість годин 

 Всього – 100 год. 

 

денна форма 

усього  у тому числі 

л сем. с. р. інд.                            кр                                                 

1 2 3 4 5 6                                  7                                                  

Змістовий модуль 1.  Загальні положення цивільного процесуального права 

1.Поняття, завдання і джерела цивільного 

процесуального права  

     4     2  2         

2.Принципи цивільного процесуального 

права  

    5   5 -  

3.Цивільні процесуальні правовідносини      3   3 -  

4. Сторони та треті особи уцивільному 

процесі  

    9 2     2 5   

5.Представництво вцивільному процесі      4 

 

    

 

 

 

       4 

 

 

 

 

 

6.Цивільні процесуальні строки      4    2         2   

7.Цивільна юрисдикціята підсудність 

цивільних справ  

    4     2         2   

8.Судові витрати  5     5   

9.Докази і доказування у цивільному 

процесі  

    4 2         2   

10.Заходи процесуального примусу      7  2        5      

Разом  

За змістовим модулем 1 

    51 10 4        

35 

  

Змістовий модуль ІІ. Наказне провадження. Розгляд цивільних справ у позовному 

провадженні 

11.Наказне провадження       7 2  5      -  

12. Пред’явлення позову та відкриття 

провадження у справі  

     7 2  5   

13. Провадження у справі до судового 

розгляду  

     9 2      2 5   

14.Судовий розгляд цивільних справ       8 2  6   

15.Судові  

рішення  

     6    2 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

16.Заочне провадження в цивільному 

процесі  

    12       2 10    -  

Разом  

за змістовим модулем 2 

     49    10      4 35    -  

Всього 

 

  100    20      8      70      -    2 

Залік 

 

 

 

  



4. Структура навчальної дисципліни 

VI - семестр 

Назви 

модулів і тем 

Кількість годин 

 Всього - 140год. 

 

денна форма 

усього  у тому числі 

л сем. с. р. КСР                           кр                                                 

 1 2 3 4 5 6                                  7                                                  

Змістовий модуль 3. 

Судовий розгляд справ окремого провадження 

17.Окреме провадження   8     2 5      

10 

 

Разом 

за змістовим модулем 3 

     25 8     2 5      

10 

 

Змістовий модуль ІV. Перегляд судових рішень та процесуальні питання, пов’язані з 

виконанням та судовим контролем за виконанням судових рішень у цивільних 

справах 

18.Апеляційне провадження  28 6 2 10 10  

19.Касаційне провадження  24 6 2 10 6  

20. Перегляд у зв’язку з винятковими та 

нововиявленими обставинами рішень і 

ухвал суду, що набрали законної сили  

13 4  5 4  

21. Звернення судових рішень до 

виконання  

14 4  5 5  

22. Визнання та виконання рішень 

іноземних судів в Україні  

14 6  3 5  

23. Провадження у справах за участю 

іноземних осіб  

20 6 2 2 10  

Разом 

за змістовим модулем 4 

115 32 8 35 40  

Всього 140 40 8 40 50 2 

іспит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

 

1. Цивільний процесуальний порядок (форма) захисту порушених, невизнаних або 

оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, 

інтересів держави.  

2. Поняття цивільного процесуального права і його значення. 

3. Місце цивільного процесуального права у правовій системі України. 

4. Законодавство про цивільне судочинство. 

5. Цивільне судочинство і його стадії. 

6. Поняття принципів, їх значення. 

7. Принципи цивільного процесуального права, закріплені Конституцією України. 

8. Принципи, закріплені законодавством про судочинство. 

9. Поняття цивільних процесуальних правовідносин. 

10. Підстави і передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин. 

11. Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин. 

12. Зміст цивільних процесуальних правовідносин. 

13. Об’єкт цивільних процесуальних правовідносин. 

14. Поняття сторін у цивільному процесі. 

15. Процесуальні права і обов’язки сторін. 

16. Цивільна процесуальна правоздатність та дієздатність. 

17. Процесуальна співучасть. 

18. Заміна неналежного відповідача, залучення співвідповідачів. 

19. Процесуальне правонаступництво. 

20. Поняття і види третіх осіб. 

21. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору. 

22. Порядок залучення до участі у справі або вступу у справу третіх осіб, які 

не заявляють самостійних вимог. 

23. Представництво у цивільному процесі, види. 

24. Документи, що посвідчують повноваження представників. 

25. Повноваження процесуального представника в суді. 

26. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право 

захищати права, свободи та інтереси інших осіб. 

27. Особи, які є іншими учасниками цивільного процесу.  

28. Поняття, значення і види процесуальних строків. 

29. Обчислення, зупинення, продовження і поновлення процесуальних 

строків. 

30. Цивільна юрисдикція/компетенція судів щодо розгляду цивільних справ. 

31. Поняття і види підсудності. 

32. Підсудність справ за вибором позивача. 

33. Наслідки порушення правил підсудності. 

34. Недопустимість спорів про підсудність. 

35. Судові витрати, види. 

36. Ціна позову. 

37. Судовий збір. 

38. Витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи. 

39. Відстрочення та розстрочення судових витрат, зменшення їх розміру або 

звільнення від їх оплати. 

40. Розподіл судових витрат між сторонами. 

41. Заходи процесуального примусу, види. 

42. Підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу.  

43. Роль доказів і доказування у цивільному процесі. 

44. Класифікація доказів. 

45. Належність, допустимість доказів. 

46. Підстави звільнення від доказування. 



47. Пояснення сторін, третіх осіб та їхніх представників. 

48. Порядок допиту свідків. 

49. Письмові докази. 

50. Речові докази. 

51. Висновок експерта. 

52. Сутність судового наказу. 

53. Наказне (документарне) провадження як спрощена правова процедура. 

54. Процесуальний порядок розгляду заяв про видачу судового наказу. 

55. Позов – процесуальний засіб порушення цивільної справи у суді.  

56. Право на пред’явлення позову і процесуальний порядок його реалізації. 

57. Форма і зміст позовної заяви. 

58. Залишення позовної заяви без руху, повернення заяви. 

59. Судові виклики і повідомлення. 

60. Підстави відмови у відкритті провадження у справі. 

61. Процесуальні засоби захисту відповідача від позову. 

62. Об’єднання і роз’єднання позовів. 

63. Провадження у справі до судового розгляду. 

64. Попереднє судове засідання. 

65. Забезпечення доказів. 

66. Подання доказів. 

67. Забезпечення позову, види. 

68. Розгляд судом справи у судовому засіданні. 

69. Наслідки неявки у судове засідання осіб, які беруть участь у справі, 

свідка, експерта, спеціаліста, перекладача. 

70. Зміни в позовному спорі. 

71. Мирова угода сторін. 

72. Розгляд справи по суті. 

73. Судові дебати. 

74. Фіксування судового засідання технічними засобами. 

75. Ускладнення у процесі судового розгляду цивільних справ. 

76. Види судових рішень. 

77. Набрання рішенням суду законної сили. 

78. Умови та процесуальний порядок проведення заочного розгляду справи. 

79. Загальна характеристика та склад справ окремого провадження. 

80. Розгляд судом справ про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання 

фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи. 

81. Розгляд судом справ про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності.  

82. Розгляд судом справ про визнання фізичної особи безвісно відсутньою 

або оголошення її померлою. 

83. Розгляд судом справ про усиновлення. 

84. Розгляд судом справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення. 

85. Апеляційне провадження. 

86. Касаційне провадження. 

87. Провадження у зв’язку з винятковими та нововиявленими обставинами. 

88. Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень у цивільних справах.  

89. Визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні. 

90. Провадження у справах за участю іноземних осіб. 
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