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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ* 

Ступінь вищої освіти бакалавр  

Освітня програма Право 

Спеціальність 081 Право 

Рік навчання, семестр 4 рік, 7 семестр 

Кількість кредитів 4,5 

Лекції: 26 год./2 год. 

Практичні  заняття: 20 год./11 год. 

Самостійна робота: 89 год./121 год. 

Курсова робота: Ні 

Форма навчання денна/заочна 

Форма підсумкового контролю Залік 

Мова викладання Українська 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА* 

ПРОФАЙЛ ЛЕКТОРА 

 

Ковалевич Станіслав Павлович, старший викладач 

кафедри правових природоохоронних дисцилін 

Вікіситет https://cutt.ly/5gpkIQq 

ORCID  

Як комунікувати  s.p.kovalevych@nuwm.edu.ua 

ПРОФАЙЛ АСИСТЕНТА 

 

Садовнік Василь Петрович 

Старший викладач кафедри правих природоохоронних 

дисциплін 

Вікіситет https://cutt.ly/tgpkSbu 

ORCID  

Канали комунікації v.p.sadovnik@nuwm.edu.ua 

  

ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація навчальної 

дисципліни, 

в т.ч. мета та цілі 

Цивільне судочинство (цивільний процес) - це врегульований 

нормами цивільного процесуального права порядок провадження в цивільних 

справах, який визначається системою взаємопов'язаних цивільних 

процесуальних прав та обов'язків і цивільних процесуальних дій, якими вони 

реалізуються їх суб'єктами — судом і учасниками процесу. Відповідно до ст. 

1 ЦПК завданням цивільного судочинства є охорона прав та законних 

інтересів фізичних, юридичних осіб, держави шляхом всебічного 

справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду і вирішення 

цивільних цивільних справ у повній відповідності з чинним законодавством 

справ з метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод 

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

держави. Законодавство про цивільне судочинство встановлює єдиний 

порядок розгляду цивільних справ, об'єднаних за матеріальними ознаками в 

три види проваджень (ч. 3 ст. 15 ЦПК): • позовне провадження;- наказне 

провадження;- окреме провадження. Справи позовного провадження 

характеризуються наявністю двох сторін з протилежними інтересами і 

mailto:s.p.kovalevych@nuwm.edu.ua
https://cutt.ly/tgpkSbu
mailto:v.p.sadovnik@nuwm.edu.ua
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спірністю їх майнових та особистих немайнових правовідносин, які 

передаються на розгляд суду. Справи окремого провадження спрямовуються 

на встановлення певних обставин, наявності юридичних фактів або 

юридичного статусу громадян, необхідних для реалізації суб'єктивних прав. 

Справи наказного провадження полягають у спрощеній процедурі розгляду 

ряду матеріально-правових вимог, які характеризуються явною очевидністю. 

Цивільне судочинство складається з окремих частин, або стадій. Стадія - це 

сукупність процесуальних правовідносин і дій, об'єднаних найближчою 

метою. В теорії цивільного процесуального права відсутній єдиний підхід до 

класифікації стадій цивільного процесу, їх виділення та термінологічного 

визначення. 

Наука цивільного процесуального права виступає складовою 

юридичної науки, її предметом є цивільне процесуальне право та цивільне 

судочинство. Наука вивчає закономірності виникнення, функціонування і 

розвитку цивільного процесуального права, його суть, роль у виконанні 

соціальних функцій. До предмета науки входять також історія і теорія 

цивільного процесуального права, норми й інститути цивільного права 

зарубіжних країн, міжнародного цивільного процесу. Наука цивільного 

процесуального права широко використовує загальні і спеціальні методи і 

способи дослідження. 

Посилання на 

розміщення  

навчальної 

дисципліни  на 

навчальній 

платформі Moodle 
 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=197 

Компетентності ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

СК 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. 

   СК 8. Знання і розуміння особливостей реалізації та застосування 

норм матеріального і процесуального права. 

  СК 15. Здатність до самостійної підготовки проектів актів 

правозастосування. 

Програмні 

результати навчання 

 

РН1 Визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь 

невідомих умов та обставин 

РН3 Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел 

РН4 Формувати власні обґрунтовані судження на основі аналізу 

відомої проблеми 

РН5 Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин 

(даних) з достатньою обґрунтованістю 

Перелік соціальних, 

«м’яких» навичок 

(soft skills) 

 

   Здатність логічно обґрунтовувати свою позицію, здатність до 

навчання, комунікаційні якості, навички письмового спілкування, 

налагоджувати контакти з незнайомцями, уміння слухати і 

запитувати, формування власної думки та прийняття рішення та інші. 

Структура 

навчальної 

дисципліни 

 

Зазначено нижче в таблиці 

Методи оцінювання 

та структура  

оцінки 

      Для досягнення цілей та завдань курсу студентам потрібно вчасно 

виконати завдання зі складання та оформлення документів, вчасно здати 

модульні контролі знань. 

      Викладач проводить оцінювання індивідуальних завдань студентів 

шляхом усного опитування та письмових завдань. 

Також, студент під наглядом викладача самостійно оцінює свою роботу. 
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 За вчасне та якісне виконання завдань, студент отримує такі обов’язкові 

бали в 7 семестрі: 

    48 балів за усні та письмові завдання; 

    12 балів за індивідуально-дослідне завдання; 

20 балів – модуль 1; 

20 балів – модуль 2. 

Студенти можуть отримати додаткові бали за: виконання 

рефератів,есе дослідницького характеру за темою курсу. Тему можуть 

дослідницької роботи вибрати самостійно за погодженням із викладачем. 

Додаткові бали студентам також можуть бути зараховані за конкретні 

пропозиції з удосконалення змісту навчальної дисципліни. 

Модульний контроль проходитиме у формі тестування. У тесті 30 

запитань різної складності: рівень 1 – 26 запитань по 0,5 бали (13 балів), 

рівень 2 – 2 запитань по 2 бали (4 бали), рівень 3 – 1 запитання по 3 бали (3 

бали). Усього – 20 балів.  

    Лінк на нормативні документи, що регламентують проведення поточного 

та підсумкового контролів знань студентів, можливість їм подання 

апеляції: http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-

nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti 

  

Місце навчальної 

дисципліни в 

освітній траєкторії 

здобувача вищої 

освіти 

 

Вивченню даної дисципліни передує: Теорія держави і права, Конституційне 

право України, Цивільне право.  

Для вивчення даного курсу студентам необхідні знання з таких дисциплін – 

Конституційне право України, Цивільне право 

 

 

Поєднання навчання 

та досліджень 

     Студенти мають можливість додатково отримати бали за виконання 
індивідуальних завдань дослідницького характеру, а також можуть бути 
долучені до написання та опублікування наукових статей з тематики курсу. 
      

Інформаційні 

ресурси 

- КонституціяУкраїни : офіц. текст. Київ : КМ, 2013. 96 с. 

- Цивільний проце суальний кодекс України: Закон України, 18 березня 2004 № 

1618-IV / ВВРУ. 2004. № 40 - 41. С. 135. 

- Сімейний кодекс України: Закон України, 10 січня 2002 № 2947-III / ВВРУ. 2002. 

№ 21-22. Ст.135. 

- Цивільний кодекс України: Закон України, 16 січня 2003 № 435-IV / ВВРУ. 2003. 

№ 40-44. Ст.356. 

- Кодекс законів про працю України: Закон України, 10 грудня 1971 № 322-VIII / 

Верховна Рада України: офіційний веб-портал URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/main/322-08. (дата звернення 26.06.2019). 

- Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 6 липня 

2005 № 2747-IV / ВВРУ. 2005 р. № 35¬36. Ст. 446. 

- Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 6 листопада 

1991 №1798-ХІІ / ВВРУ. 1992 р. № 6. Ст. 56. 

- Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квітня 2012 

р., № 4651-VI / ВВРУ. 2013. № 9¬№ 11-12, № 13. Ст.88. 

- Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016№ 1402-

VIII/ВВРУ. 2016. № 3L Ст.545. 

- Закон України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 № 1697-VII /ВВРУ. 2015. 

№ 2-3. Ст.12. 

- Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5 липня 2012 № 

5076-VI / ВВРУ. 2013. № 27. Ст.282. 

- Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 7 

грудня 2017 №2229-19 / Верховна Рада України: офіційний веб-портал.

 URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/main/2229-19. (дата звернення 

26.06.2019). 

- Закон України «Про виконавче провадження» від 02.06.2016 № 1404-VIII / 

ВВРУ. 2016. № 30. Ст. 542 . 

- Закон України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
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судових рішень і рішень інших органів» від 02.06.2016 № 1403-VIII / ВВРУ. 2016. 

№ 29. Ст.535. 

- Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 

22 вересня 2011 № 3773-VI / ВВРУ. 2012. № 19-20. Ст. 179. 

- ЗаконУкраїни «Про судову експертизу» від 25 лютого 1994 №4038-XII / 

Верховна Рада України: офіційний веб-портал. URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/main/4038-12. (дата звернення 26.06.2019). 

- Закон України «Про доступ до судових рішень» від 22 

 грудня 2005 № 3262-IV / Верховна Рада України:  офіційний веб-портал.

 URL: http://zakon5.rada. gov.ua/laws/main/3262-15. (дата звернення 26.06.2019). 

- ЗаконУкраїни «Проміжнародне приватне право» від 23 червня 2005 № 2709-IV. 

ВВРУ. 2005. № 32. Ст. 422. 

- Закон України «Про виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 р. №3477-IV / Верховна 

Рада України: офіційний веб-портал. URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3477-15. (дата звернення 26.06.2019). 

- Закон України «Про судовий збір» від 8 липня 2011 №3674- VI // ВВРУ. 2012. № 

14. Ст.87. 
 

 

ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 

 

Дедлайни та 

перескладання 

Ліквідація академічної заборгованості здійснюється згідно «Порядку 
ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП», 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/.  
Згідно цього документу і реалізується право студента на повторне 
вивчення дисципліни чи повторне навчання на курсі. Перездача 
модульних контролів здійснюється згідно: 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-
nezalezhnohootsiniuvannia-znan/dokumenti.  
Оголошення стосовно дедлайнів здачі частин навчальної дисципліни 
відповідно до політики оцінювання оприлюднюються на сторінці даної 
дисципліни на платформі MOODLE за календарем: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=694 

Правила академічної 

доброчесності 

За списування під час проведення модульного контролю чи 
підсумкового контролю, студент позбавляється подальшого права 
здавати матеріал і у нього виникає академічна заборгованість. За 
списування під час виконання окремих завдань, студенту знижується 
оцінка у відповідності до ступеня порушення академічної 
доброчесності. Документи стосовно академічної доброчесності (про 
плагіат, порядок здачі курсових робіт, кодекс честі студентів, 
документи Національного агентства стосовно доброчесності) 
наведені на сторінці ЯКІСТЬ ОСВІТИ сайту НУВГП – 
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj  
Всі студенти, співробітники та викладачі НУВГП мають бути 
чесними у своїх стосунках, що застосовується і поширюється на 
поведінку та дії, пов'язані з навчальною роботою.  
Студенти мають самостійно виконувати та подавати на оцінювання 
лише результати власних зусиль та оригінальної праці, що 
регламентовано Кодексом честі студента у НУВГП 
(https://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj)  
Принципи доброчесності у НУВГП та відповідність показникам 
забезпечення якості вищої освіти регламентовано НАЗЯВО та 
положеннями відділу якості освіти НУВГП.  
Сайт НАЗЯВО: https://naqa.gov.ua/  
Відділ якості освіти НУВГП: https://nuwm.edu.ua/strukturni-
pidrozdili/vyo/dokumenti 

Вимоги до відвідування Лекції будуть відбуватися офлайн або онлайн за допомогою Google 

Meet за лінком: https://meet.google.com/icm-xyst-cve  
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 Здобувачі можуть на заняттях використовувати мобільні 

телефони та ноутбуки, але виключно в навчальних цілях з даної 

дисципліни.  

У випадку пропуску заняття (лікарняні, мобільність, т. ін.) 

відпрацювати можна 8 під час проведення занять з іншою групою за 

тією ж темою або студент виконує пропущений матеріал у вільний 

від занять час та складає його під час консультацій.  

Студенту не дозволяється пропускати заняття без поважних 

причин. За об’єктивних причинах пропуску занять (лікарняні, 

мобільність і т. ін.) студенти можуть самостійно вивчити 

пропущений матеріал на платформі MOODLE 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3373. 
Неформальна та 

інформальна освіта 

      Студенти мають право на перезарахування результатів навчання 

набутих у неформальній та інформальній освіті згідно відповідного 

положення http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. 

           Також студенти можуть самостійно на платформах Prometheus, 

Coursera, edEx, edEra, FutureLearn та інших опановувати матеріал для 

перезарахування результатів навчання. При цьому важливо, щоб знання та 

навички, що формуються під час проходження певного онлайн-курсу чи його 

частин, мали зв'язок з очікуваними навчальними результатами даної 

дисципліни/освітньої програми та перевірялись в підсумковому оцінюванні. 

 

ДОДАТКОВО 

 

Правила отримання 

зворотної інформації 

про дисципліну* 

     Щосеместрово студенти заохочуються пройти  онлайн опитування 
стосовно якості викладання та навчання викладачем даного курсу та 
стосовно якості освітнього процесу в НУВГП. 
     За результатами анкетування студентів викладачі можуть покращити 
якість навчання та викладання за даною та іншими дисциплінами. 
     Результати опитування студентам надсилають обов’язково. 
     Порядок опитування, зміст анкет та результати анкетування здобувачів 
минулих років та семестрів завантажені на сторінці «ЯКІСТЬ ОСВІТИ»:  
http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja 
http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja 
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja 
 

Оновлення*  За ініціативою викладача зміст даного курсу оновлюється щорічно, 
враховуючи зміни у законодавстві України, наукових досягнень у галузі 
цивільного процесу. 
    Студенти також можуть долучатись до оновлення дисципліни шляхом 
подання пропозицій викладачу стосовно новітніх змін у галузі цивільного 
процесу. За таку ініціативу студенти можуть отримати додаткові бали. 
   

Навчання осіб з 

інвалідністю 

       Документи та довідково-інформаційні матеріали стосовно організації 

навчального процесу для осіб з інвалідністю доступно за посиланням  

http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju 

      У випадку навчання таких категорій здобувачів освітній процес даного 

курсу враховуватиме, за можливістю, усі особливі  потреби здобувача.  

      Викладач та інші здобувачі даної освітньої програми максимально 

сприятимуть організації навчання для осіб з інвалідністю та особливими 

освітніми потребами. 

Практики, 

представники бізнесу,  

фахівці, залучені до 

викладання 

     - 

Інтернаціоналізація - 

 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita
http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju
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Лекцій 26 год Прак. 20 год Самостійна робота 89 год 

 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН1 

Визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих умов та обставин 
Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Описати конфліктні ситуації та визначити традиційні шляхи їх вирішення, 

фактори які впливають на конфлікт 

Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, тренінги, обговорення, рольові ігри, ситуаційні 

дослідження 

 

За поточну (практичну) 

 складову оцінювання – 10 балів 

 

 

 

 

 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН3 

Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел 

Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Тести, кейси, ситуативні задачі 

Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, тренінги, обговорення, рольові ігри, ситуаційні 
дослідження 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, Інформаційно-комунікаційні системи, 

роздаткові друковані матеріали 

 

За поточну (практичну) 

складову оцінювання - 10 балів 

 

 

За модульний (теоретичний) 

 контроль знань (РН1, РН3), модуль 1- 20 балів 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН4 

Формувати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми 

Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Підготувати навчальний кейс  розділившись на групи (кількість осіб залежить від 
описаної ситуації). 

Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, тренінги, обговорення, рольові ігри, ситуаційні 

дослідження 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, Інформаційно-комунікаційні системи, 

роздаткові друковані матеріали 

 

За поточну (практичну) 

 складову оцінювання - 10 балів 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН5 

Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з достатньою обґрунтованістю 
Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Створювати та оформляти завдання у вигляді презентацій та слайд-шоу. 

Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, тренінги, обговорення, рольові ігри, ситуаційні 
дослідження 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, Інформаційно-комунікаційні системи, 

роздаткові друковані матеріали 

 

За поточну (практичну) 

 складову оцінювання - 10 балів 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН6 

Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему 

 
Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 
Підготувати навчальний кейс  розділившись на групи (кількість осіб 

залежить від описаної ситуації). 
Методи та технології навчання Міні-лекції, обговорення, рольові ігри, ситуаційні дослідження 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, Інформаційно-комунікаційні системи, 
роздаткові друковані матеріали 

 

 

За поточну (практичну) 

 складову оцінювання – 10 балів 

 

 

За модульний (теоретичний) 

 контроль знань (РН4, РН5), модуль 2- 20 балів 

 

Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, балів 60 

Усього за модульний (теоретичний) контроль знань, модуль 1, модуль  2, бали 40 

Усього за дисципліну 100 

*для екзаменаційних дисциплін співвідношення поточного (практичного) та модульного (підсумкового) контролів - 60 та 40 

ЛЕКЦІЙНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 
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Тема 1. Сфера цивільного процесу 
Результати 

навчання 

 

РН 1 

Кількість 

годин: 

лекції – 2 

практ. – 1 

Література: 
Цивільний процесс (загальна частина) : навч. Посібник. 

2-е вид., доп. І перероб./ кол.авт.кол.к.ю.н., доц. А.В. 
Коваленко. Дніпро : 

Дніпр.держ.ун-т внутр. Справ; Ліра ЛТД, 2017. 192 с. 

https://exam.nuwm.edu.ua/cour

se/view.php?id=197 

Опис теми Сутність правосуддя в цивільних справах та цивільному судочинстві 

 

Тема 2. Принципи цивільного судочинства та їх система  
Результати 

навчання 

 

РН 1 

Кількість 

годин: 

лекції – 2 

практ. – 1 

Література: 
Ізарова І.О., Ханик-Посполітак Р.Ю. Цивільний процесс 

України: 
Навч.посібник для студ. юрид. спец. вищих навчальних 

закладів. Київ: 
ВД «Дакор», 2018. 276 с. 

https://exam.nuwm.edu.ua/cour

se/view.php?id=197 

Опис теми Поняття та система принципів цивільного судочинства 

 

Тема 3. Процесуальні правовідносини та умови процесуальної діяльності  
 

Результати 

навчання 

 

РН 3 

Кількість годин: 

лекції – 2 

практ. – 1 

Література:  
Цивільний процесс України. Академічний курс: 

підручник / за ред. 
С.Я. Фурси. К.: КНТ, 2009. 

https://exam.nuwm.edu.ua/cour

se/view.php?id=197 

 

Опис теми Поняття процесуальних правовідносин. Судовий розсуд. 

 

Тема 4. Цивільна юрисдикція. Підсудність 

цивільних справ 
Результати 

навчання 

 

РН 3 

Кількість 

годин: 

лекції – 2 

практ. – 1 

Література: 
- Позовне провадження: моногр./ за ред.В.В. 

Комарова. X.: Право, 2011. 
- Окреме провадження: монографія / В.В. 

Комаров, Г.О. Світлична, І.В. Удальцова ; за ред. В.В. 
Комарова. X.: Право, 2011. 312 с. 16. 

https://exam.nuwm.edu.ua/cour

se/view.php?id=197 

 

Опис теми Поняття юрисдикції та її види. Поняття цивільної юрисдикції. Юрисдикція суду, щодо справ різних 

видів провадження  

 

Тема 5. Сторони в цивільному процесі 
Результати 

навчання 

 

РН 3 

Кількість 

годин: 

лекції – 2 

практ. - 2 

Література: 

Цивільний процесс України: підручник / кол.авторів; за 

ред. В.О. 

Кучера. Львів: ЛьвівДУВС, 2016. 768 с. 

https://exam.nuwm.edu.ua/cour

se/view.php?id=197 

 

Опис теми Поняття сторін. Права та обов’язки сторін. Процесуальне правонаступництво 

 

Тема 6. Треті особи 
 

Результати 

навчання 

 

РН 4 

Кількість 

годин: 

лекції – 2 

практ. – 2 

Література: 
Постанова Пленуму Верховного Суду України №6 від 

27.03.1992р. «Про практику розгляду судами цивільних 
справ за позовами про відшкодування шкоди» 

https://exam.nuwm.edu.ua/cour

se/view.php?id=197 

 

Опис теми Поняття третіх осіб  

 

Тема 7. Органи та особи, яким законом надано 

право захищати права, свободи та 

інтереси інших осіб 
 

Результати 

навчання 

 

РН 4 

Кількість 

годин: 

лекції – 4 

практ. – 2 

Література: 
Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України в 

цивільних справах та з загальних питань (1963-2000). X.: 
Одіссей, 2001. 384 с. 

https://exam.nuwm.edu.ua/cour

se/view.php?id=197 

 

Опис теми Підстави та форми участі в цивільному процесі Уповноваженого Верховною Радою України, 

прокурора, органів державної влади, які захищають права іншої людини. 

 

Тема 8. Представництво у суді 
Результати 

навчання 

 

РН 5 

Кількість 

годин: 

лекції – 2 

практ. – 2 

Література: 
Цивільно-процесуальний кодекс України, прийнятий 18 

березня 2004 року. 

https://exam.nuwm.edu.ua/cour

se/view.php?id=197 

 

Опис теми Поняття представництва в суді та його відмінність від суміжних процесуальних інститутів. 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=197
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=197
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=197
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=197
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Тема 9. Процесуальні строки 
 

Результати 

навчання 

 

РН 5 

Кількість 

годин: 

лекції – 2 

практ. - 2 

Література: 
 

https://exam.nuwm.edu.ua/cour

se/view.php?id=197 

 

Опис теми Поняття процесуальних строків та їх види. Обчислення процесуальних строків. 

 

Тема 10. Доказування в цивільному судочинстві 
 

Результати 

навчання 

 

РН 6 

Кількість 

годин: 

лекції – 2 

практ. - 2 

Література: 
Закон України «Про судову експертизу» від 25.02.1994 

р.// Від Верховної Ради України. 1994. №28. 232. 

https://exam.nuwm.edu.ua/cour

se/view.php?id=197 

 

Опис теми Поняття та мета судового доказування. Поняття судового доказу. Предмет доказування. 

 

Тема 11. Пред’явлення позову 
 

Результати 

навчання 

 

РН 6 

Кількість 

годин: 

лекції – 2 

практ. - 2 

Література: 
В.В. Комаров, В А. Бігун, В.В. Баранкова та ін.. Курс 

цивільного процесу: підручник. Х.,2011. 1352 с. 

https://exam.nuwm.edu.ua/cour

se/view.php?id=197 

 

Опис теми Заява по суті, поняття позову та його елементи. Види позовів.  

 

Тема 12. Провадження у справі до судового 

розгляду 
 

Результати 

навчання 

 

РН 6 

Кількість 

годин: 

лекції – 2 

практ. - 2 

Література: 
Проблеми теорії та практики цивільного судочинства : 

монографія / В.В. Комаров, В.І. Тертишніков, В.В. 
Баранкова та ін.; за заг. ред. В.В. Комарова. X.: Харків 

юридичний, 2008. 928 с. 

https://exam.nuwm.edu.ua/cour

se/view.php?id=197 

 

Опис теми Мета значення та порядок провадження у справі до судового розгляду. 

 

Лектор, к.ю.н., доцент                                                                                              С.П. Ковалевич 

 

Асистент, старший викладач      В.П. Садовнік 

 


