
1. Код:I, 3.6. 
2. Назва: Цивільний процес. 
3. Тип: обов’язкова. 
4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський). 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3,4. 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 6,7,8. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 9. 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Водоп’ян Т.В., к.ю.н, доцент. 
9. Результати навчання:  
• здобуття ґрунтовних знань положень законодавства у сфері цивільного процесу,  

• основних доктринальних положень цивільного процесу;  

• розуміння особливостей змісту цивільно-процесуальних відносин; 

• вміння аналізувати законодавство та судову практику, складати цивільно-процесуальні 
документи; 

• застосовувати знання для вирішення конкретних ситуацій. 
10. Форми організації занять: лекції, семінарські заняття з використанням традиційних і 
інноваційних методів викладання. 
11.  Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Теорія держави і права», 
«Судові та правоохоронні органи», «Історія держави і права України», «Історія держави і права 
зарубіжних країн» 

12. Зміст курсу: Сфера цивільного процесу. Принципи цивільного судочинства та їх система. 
Процесуальні правовідносини та умови процесуальної діяльності. Сторони в цивільному процесі. 
Треті особи. Органи та особи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших 
осіб. Представництво в суді. Цивільна юрисдикція. Процесуальні строки. Доказування в цивільному 
судочинстві. Позов. Провадження у справі до судового розгляду. Судовий розгляд цивільних справ. 
Рішення суду першої інстанції. Заочний розгляд справи. Наказне провадження. Окреме провадження. 
Апеляційне провадження. Касаційне провадження. Перегляд судових рішень Верховним Судом 
України. Провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами. Виконавче провадження у структурі 
цивільного процесу. Визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні. Природа 
міжнародного цивільного процесу. Третейське судочинство. 
13. Рекомендовані навчальні видання:  

1. Гусаров К. В. Перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядках: моногр. / К. 
В. Гусаров. – Х.: Право,  2010.  
2. Комаров В. В. Окреме провадження: моногр. / В. В. Комаров,  Г. О.  Світлична, І. В. 
Удальцова; за ред. В. В. Комаро-ва. – Х.: Право, 2011.  
3. Логінов О. А. Цивільний процес України [Текст] : навч. посіб. / О. А. Логінов, О. О. Штефан. - 
К. : Юрінком Інтер, 2012. - 361 с. 
4. Проблеми науки цивільного процесуального права: мо-ногр. / за ред. В. В. Комарова. – Х.: 
Право, 2002.  
5. Сакара  Н.  Ю.  Проблема  доступності  правосуддя  у цивільних справах: моногр. / Н. Ю. 
Сакара. – Х.: Право, 2010.  
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 

54 год. лекцій, 40 год. практичних занять, 176 год. самостійної роботи. Разом – 285 год.  
Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження 
ділових та рольових ігор, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання 
мультимедійних засобів. 
15. Форми та критерії оцінювання: 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
    Підсумковий контроль (40 балів): екзамен  письмовий, або тестовий, або усний в кінці 8 семестру.  
   Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, курсова робота. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Підсумковий контроль: залік в кінці 7 семестру. 
  Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, модульний контроль. 
    
16. Мова викладання: українська . 
 

 

 

Завідувач кафедри  
конституційного права та галузевих дисциплін                                           І.В.Міщук к.ю.н., доцент  
 

 

1. CIVIL  PROCEDURE for major 081 «Law» 
2. Title Civil procedure 
3. Code ПП 1.3.7 
4. Type compulsory 
5. Year of study 3rd, 4th 
6. Semesters VI, VII, VIII 
7. Credits ECTS 9 
8. Name of lecturer, scientific degree, position Vodopian T.V. Candidate of 
Juridical Sciences (Ph. D.), Associate Professor  
9. Learning outcomes acquire knowledge about theoretical features of civil 
procedure, main doctrinal concepts of civil procedure, understanding of civil procedure 
relations content features, ability to analyze civil procedure legislation and court practice, 
write papers, competently analyze civil and procedure legislation and court practice. 
10.  Obligatory preliminary disciplines «Civil Procedure», «Organization of  Judicial 
and Law-Enforcement Authorities» 
1.  Content. Sphere of civil procedure. Civil procedure principals and its system. Civil 
procedure relations. Parties in civil process. Third parties. Bodies and persons who legally 
have the right to protect the rights, freedoms and interests of other persons in civil procedure. 
Representation in a case. Civil jurisdiction. Procedural terms. Proof in civil procedure. 
Action.  Proceedings prior to judicial consideration. Judicial consideration. Decision of the 
court of first jurisdiction. Judicial consideration of the case in absentia. Appeal proceedings. 
Cassation proceedings. Review of court decisions by Supreme Court of Ukraine. Proceedings 
in connection with new circumstances. Execution proceedings in civil procedure. 
Recognition and enforcement of foreign courts decisions in Ukraine. Nature of international 
civil procedure. Settlement of disputes by arbitration. 
11. Recommended literature 

1. Гусаров К. В. Перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному 
порядках: моногр. / К. В. Гусаров. – Х.: Право,  2010.  
2. Комаров В. В. Окреме провадження: моногр. / В. В. Комаров,  Г. О.  Світлична, І. 
В. Удальцова; за ред. В. В. Комаро-ва. – Х.: Право, 2011.  
3. Комаров В. В. Позовне провадження: моногр. / В. В. Комаров, Д. Д. Луспеник, П. 
І. Радченко та ін.; за ред. В. В. Ко-марова. – Х.: Право, 2011.  
4. Комаров В. В. Проблеми теорії та практики цивільного судочинства: моногр. / В. 
В. Комаров, В. І. Тертишніков, В. В. Баранкова та ін.; за заг. ред. проф. В. В. Комарова. 
– Х.: Харків юрид., 2008.  
5. Курс цивільного процесу [Текст] : підручник / [В. В. Комаров та ін.] ; за ред. 
проф. В. В. Комарова ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - Х. : 
Право, 2011. - 1351 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Логінов О. А. Цивільний процес України [Текст] : навч. посіб. / О. А. Логінов, О. 
О. Штефан. - К. : Юрінком Інтер, 2012. - 361 с. 
7. Проблеми науки цивільного процесуального права: мо-ногр. / за ред. В. В. 
Комарова. – Х.: Право, 2002.  
8. Сакара  Н.  Ю.  Проблема  доступності  правосуддя  у цивільних справах: 
моногр. / Н. Ю. Сакара. – Х.: Право, 2010.  
9. Теорія та практика судової діяльності: наук.-практ. по-сіб. – К.: Атіка, 2007.  
10. Тертышников В. И. Гражданский процесс [Текст] : Конспект лекций / В. И. 
Тертышников. - Х. : Консум, 2005. - 248 с. 
11. Фурса С. Я. Цивільний процес України. Проблеми і перспективи [Текст] : наук.-
практ. посібник / С. Я. Фурса [и др.] ; Центр правових досліджень Фурси. - К. : 
Видавець Фурса С.Я. : КНТ, 2006. - 448 с.  
12. Цивільне процесуальне право [Текст] : підручник / [І. С. Ярошенко та ін.] ; за заг. 
ред. І. С. Ярошенко ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима 
Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2014. - 519 с. 
13. Цивільне процесуальне право України [Текст] : навч. посіб. / С. С. Бичкова [та 
ін.] ; заг. ред. С. С. Бичкова. - К. : Атіка, 2007. - 404 с. 
14. Цивільний процес [Текст] : навч. посіб. для студентів галузі знань 0304 "Право" 
спец. 6.030401 "Правознавство" / Ратушна Б. П. ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. - 
Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 363 с.  
15. Цивільний процес України [Текст] : навч. посіб. / О. А. Логінов, О. О. Штефан. - 
К. : Юрінком Інтер, 2012. - 361 с.  
16. Цивільний процес України [Текст] : навч. посіб. / С. В. Васильєв. - К. : Центр 
учбової л-ри, 2013. - 343 с.  
17. Цивільний процес України [Текст] : підруч. для студентів юрид. спец. ВНЗ / 
[Ківалов С. В. та ін.] ; за заг. ред. Заслуж. юриста України, д-ра юрид. наук, проф. 
Мінченко Р. М. - Херсон : Олди-плюс, 2014. - 719 с. 
18. Цивільний процес України [Текст] : підручник / [Кучер В. О. та ін. ; за ред. В. О. 
Кучера] ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Львів : ЛьвДУВС, 2016. - 767 с. 
19. Штефан М. Й. Цивільне процесуальне право України [Текст] : Академічний 
курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищих навч. закл. / М. Й. Штефан. - К. : 
Видавничий дім "Ін Юре", 2005. - 622 с. 
12. Planned learning activity and teaching methods lectures, seminars using traditional 
and innovative teaching methods  
13. Assessment methods and criteria:  

Assessment criteria according to ECTS: 
- current control (written tests, oral examination); 
- module control (written tests); 
- final control – (credit, course project, examination) 
14. Language of study Ukrainian 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


