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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Цивільний 

процес» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки зі 

спеціальності 081 «Право» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр».  

Метою викладання навчальної дисципліни «Цивільний процес» є сприяння 

становленню сучасного кваліфікованого фахівця-юриста; усвідомлення 

здобувачами вищої освіти значення норм права, що регулюють різноманітні 

форми захисту прав, свобод, законних інтересів фізичних та юридичних осіб, 

засвоєння ними теоретичних положень науки цивільного процесу, ознайомлення з 

порядком розгляду і вирішення цивільних справ, формування у них відповідних 

професійних компетенцій щодо правильного застосування отриманих знань та 

правових норм при вирішенні конкретних завдань. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Цивільний процес» є 

оволодіння навичок самостійної практичної роботи з цивільними процесуальними 

нормами, засвоєння сутті цивільних процесуальних правових категорій, змісту 

цивільних процесуальних правових інститутів, об’єктивних закономірностей їх 

розвитку, навчитися розуміти конкретний зміст норм цивільного процесуального 

права, тлумачити їх та правильно застосовувати при вирішенні конкретних справ, 

розуміти та правильно тлумачити роз’яснення пленуму Верховного суду України, 

набути досвіду науково-дослідної роботи в галузі цивільного процесуального 

права. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої освіти 

повинні: 

знати: 

– стан основних проблем науки цивільного процесу;  

– функції судової влади в системі державної влади та форми її здійснення;  

– суть і значення цивільної процесуальної форми;  

– джерела цивільного процесуального права та їх структуру;  



 

 

  

– поняття й значення цивільних процесуальних правовідносин, їх місце в 

механізмі правового регулювання;  

– правовий статус суду та осіб, які беруть участь у справі, їх процесуальні 

права та обов’язки;  

– діючі норми цивільного процесуального права; 

– зміст правових інститутів, сутність цивільних процесуальних правових 

категорій;  

– систему процесуальних актів та вимоги, яким вони повинні відповідати; 

порядок реалізації судових постанов і рішень. 

уміти: 

– правильно тлумачити та застосовувати норми цивільного процесу в 

процесі роботи за юридичною спеціальністю;  

– використовувати дані науки цивільного процесу для вирішення 

професійних завдань;  

– оцінювати докази у цивільній справі;  

– складати цивільно-процесуальні документи та ділову документацію;  

аргументувати власну точку зору та прийняте за конкретним завданням 

рішення. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 195 годин/ 6,5 кредитів 

ECTS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Програма навчальної дисципліни 



 

 

  

Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Загальні положення цивільного процесуального права України 

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

Значення цивільного процесуального права, його співвідношення з іншими 

галузями права. Цивільно-процесуальне законодавство. Поняття цивільного 

судочинства, його завдання та види. Стадії цивільного процесу. Поняття, система 

та значення принципів цивільного процесуального права, їх класифікація.  

Тема 2. Правовий статус учасників цивільного процесу 

Поняття сторін в цивільному процесі. Процесуальні права та обов’язки 

сторін у цивільному процесі. Процесуальна співучасть. Заміна неналежного 

відповідача. Процесуальне правонаступництво. Поняття та види третіх осіб у 

цивільному процесі. Поняття та значення процесуального представництва. Види 

процесуального представництва. Повноваження представника в суді. Документи, 

що посвідчують повноваження представника. Поняття та види інших учасників 

судового процесу. 

Тема 3. Цивільна юрисдикція та підсудність цивільних справ 

Поняття та види цивільної юрисдикції. Загальні правила визначення 

підвідомчості цивільних прав суду. Поняття і види підсудності. Виключна 

підсудності. Територіальна підсудність та її види. Наслідки порушення правил про 

підсудність. Зміна підсудності. 

Тема 4. Докази та доказування 

Роль доказів і доказування в цивільному процесі. Поняття доказів, їх 

класифікація. Поняття доказування, його стадії. Предмет доказування. Підстави 

звільнення від доказування.  Належність доказів. Допустимість доказів. Обов’язки 

доказування і подання доказів. Судові доручення щодо збирання доказів. Порядок 

дослідження та оцінки доказів у цивільному процесі. Підстави, способи і порядок 

забезпечення доказів. Витребування доказів. Засоби доказування.  

Тема 5. Процесуальні строки. Судові витрати. Процесуальний примус 

Види процесуальних строків. Порядок поновлення та продовження 

процесуальних строків. Судові виклики та судові повідомлення. Порядок 



 

 

  

вручення судових повісток. Розшук відповідача. Види судових витрат. Попередня 

оплата судових витрат. Відстрочення та розстрочення судових витрат. Види 

заходів процесуального примусу. 

Тема 6. Наказне провадження 

Поняття та зміст судового наказу. Вимоги, за якими може бути видано 

судовий наказ. Форма і зміст заяви про видачу судового наказу. Підстави для 

відмови у прийнятті заяви про видачу судового наказу. Набрання судовим наказом 

законної сили та видача його стягувачеві. Скасування судового наказу. 

Тема 7-8. Позовне провадження 

Види заяв по суті справи. Документи, що додаються до позовної 

заяви. Підстави повернення позовної заяви. В яких випадках суддя відмовляє у 

відкритті провадження у справі? Завдання підготовчого провадження. Зустрічний 

позов, форма, зміст. Порядок проведення врегулювання спору за участю судді. 

Стадії розгляду справи по суті. Види забезпечення позову. Зустрічне забезпечення. 

Змістовий модуль 2. 

Тема 9. Судові рішення 

Поняття і види судових рішень. Порядок ухвалення рішень та постановлення 

ухвал, їх форма. Зміст ухвали суду. Окремі ухвали суду. Законність і 

обґрунтованість рішення суду.  Зміст рішення суду. Виправлення недоліків 

рішення судом, що його постановив. Виправлення описок та арифметичних 

помилок у судовому рішенні. Додаткове рішення суду. Роз’яснення рішення суду. 

Набрання рішенням суду законної сили. 

Тема 10. Окреме провадження 

Поняття і суть окремого провадження, його відмінність від інших видів 

цивільного судочинства. Розгляд судом справ про обмеження цивільної 

дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення 

цивільної дієздатності фізичної особи. Розгляд судом справ про надання 

неповнолітній особі повної цивільної дієздатності. Розгляд судом справ про 

визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою. 

Розгляд судом справ про усиновлення. Розгляд судом справ про встановлення 



 

 

  

фактів, що мають юридичне значення.  Розгляд судом справ про відновлення прав 

на втрачені цінні папери на пред’явника та векселі. Розгляд судом справ про 

передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність. Розгляд судом справ 

про визнання спадщини відумерлою.  Розгляд заяви про надання особі 

психіатричної допомоги у примусовому порядку.  Розгляд судом справ про 

примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу. Розгляд судом справ 

про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо 

юридичних та фізичних осіб. 

Тема 11. Апеляційне провадження 

Які ухвали суду першої інстанції можуть бути оскаржені окремо від 

рішення. Який строк на апеляційне оскарження. Форма і зміст апеляційної скарги. 

Підстави повернення апеляційної скарги судом. Підстави відмови суду у відкритті 

апеляційного провадження. Підстави закриття апеляційного провадження. 

Повноваження суду апеляційної інстанції. Зміст постанови суду апеляційної 

інстанції. 

Тема 12. Касаційне провадження 

Форма та зміст касаційної скарги. Підстави повернення касаційної скарги. 

Підстави вікриття касаційного провадження у справі. Підстави закриття 

касаційного провадження. Підстави для передачі справи на розгляд палати, 

об’єднаної палати або Великої палати Верховного суду. Підстави для відхилення 

касаційної скарги і залишення рішення без змін. Підстави для скасування рішення 

і передачі справи на новий розгляд. Підстави для скасування судових рішень і 

залишення в силі судового рішення, скасованого помилково. Підстави для 

скасування рішення із закриттям провадження в справі або залишенням заяви без 

розгляду.  Підстави для скасування судових рішень і ухвалення нового рішення 

або зміни рішення. Підстави для відхилення касаційної скарги на ухвалу суду або 

її зміни чи скасування. 

Тема 13. Перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними 

обставинами 



 

 

  

Підстави перегляду справи у зв’язку з нововиявленими або виключними 

обставинами.  Строк подання заяв про перегляд у зв’язку з нововиявленими або 

виключними обставинами. Форма і зміст заяви про перегляд у зв’язку з 

нововиявленими або виключними обставинами. Відкриття провадження за 

нововиявленими або виключними обставинами. Відмова від заяви про перегляд 

судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами та її наслідки. 

Тема 14. Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень 

у цивільних справах та рішень інших органів (посадових осіб). Судовий 

контроль за виконанням судових рішень 

У яких справах допускається негайне виконання судових рішень. Мирова 

угода в процесі виконання судового рішення. Порядок відстрочення і 

розстрочення виконання судового рішення. Підстави повороту виконання рішення 

суду. Особливості повороту виконання судового рішення в окремих категоріях 

справ. 

Тема 15. Провадження у справах про оскарження рішень третейських 

судів, оспорювання рішень міжнародних комерційних арбітражів. Визнання 

та виконання рішень іноземних судів, міжнародних комерційних арбітражів в 

Україні, надання дозволу на примусове виконання рішень третейських судів.  

Форма і зміст заяви про скасування рішення третейського суду, 

міжнародного комерційного арбітражу. Підстави для скасування рішення 

міжнародного комерційного арбітражу. Вимоги до клопотання про надання 

дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду. Підстави для відмови у 

задоволенні клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення 

іноземного суду. Порядок подання клопотання про визнання рішення іноземного 

суду, що не підлягає примусовому виконанню. 

Порядок розгляду клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не 

підлягає примусовому виконанню. Порядок і строки подання заяви про визнання і 

надання дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу. 

Порядок розгляду заяви про визнання і надання дозволу на виконання рішення 

міжнародного комерційного арбітражу. Підстави для відмови у визнанні і наданні 



 

 

  

дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу. Форма і 

зміст заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення 

третейського суду. 

Тема 16. Відновлення втраченого судового провадження. Провадження у 

справах за участю іноземних осіб. 

Форма і зміст заяви про відновлення втраченого судового провадження.  

Наслідки недодержання вимог до форми та змісту заяви. Порядок розгляду заяви 

про відновлення втраченого судового провадження. Процесуальні права та 

обов’язки іноземних осіб. Зміст і форма судового доручення про надання правової 

допомоги. Порядок виконання судових доручень закордонними дипломатичними 

установами України. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

3. Рекомендована література 

 

Нормативно-правові акти 

1. Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 

28 червня 1996 р. : за станом на 1 лютого 2011 р. № 2952-VI (2952-17)// Відомості 

Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.– Розд.2. 

2. Конституція України. Закон «Про прийняття Конституції України і введення 

її в дію». Повний текст Конституції України. Предметний покажчик. – Х. : Вид-во 

«Ранок» : Веста, 2002. – 48 с. 

javascript:OpenDoc('2952-17');


 

 

  

3. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон від 18.03.2004 № 1618-

IV [Електронний ресурс] (в редакції Закону України від 04.11.2018) – Режим 

доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1618-15. 

4. Житловий кодекс УРСР: Закон від 30.06.1983 № 5464-X // Відомості 

Верховної Ради УРСР. – 1983. – № 28. – Ст. 573.  

5. Земельний кодекс України: Закон від 25.10.2001 № 2768-III [Електронний 

ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2768-14. 

6. Кодекс законів про працю України: Закон від 10.12.1971 № 322-VIII 

[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08. 

7. Сімейний кодекс України: Закон від 10.01.2002 № 2947-III [Електронний 

ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2947-14. 

8. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р., № 435-IV // Відомості 

Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356. 

9. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05 липня 2012 

р. № 5076-VI  (в редакції Закону України від 05.01.2017)// 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17. 

10. Закон України «Про виконавче провадження» від 2 червня 2016 року 

№ 1404(в редакції Закону України від 19 січня 2019 р.) 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19. 

11. Закон України «Про міжнародне приватне право» від 23 червня 2005 р. 

№ 2709-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 32. – Ст. 422. 

12. Про запобігання корупції: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 

1700-VII (в редакції Закону України від 31 серпня 2018) // 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18  

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

Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 2-3. – Ст. 12. 

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

4 лютого 1994 р. № 3929-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 23. – 

Ст. 161. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17


 

 

  

15. Закон України «Про судовий збір» № 3674-VI від 8 липня 2011 р. (в редакції 

Закону України від 01 січня 2019) // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3674-17. 

16. .Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 р. № 2453-

VI (в редакції Закону України від 05 серпня 2018) // 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19. 

17. Закон України «Про третейські суди» від 11 травня 2004 р. № 1701-IV // 

Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 35. – С. 1374. – Ст. 412. 

18. Закон України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини» від 23 грудня 1997 р. № 776/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 

1998. – № 20. – Ст. 99. 

Базова 

19.  Бичкова Світлана Сергіївна Цивільний процесуальний правовий статус 

осіб, які беруть участь у справах позовного провадження : монографія   -

 Київ:  Атіка,   2011 р.- 419с.  

20.  Комаров В. Цивільне процесуальне право: проблеми методології науки, 

диференціації та уніфікації судових процедур //Право України..  -2012. - №1-2. 

// В. Комаров.  - С.154-174.  

21.  Садикова Я. М. Цивільний процес [Текст] : навч. посіб. / Я. М. Садикова 

; Харків. нац. ун-т внутр. справ, Сум. філ. - Суми : Мрія, 2015. - 119 с. : табл.  

22.  Тодорошко Т. А. Цивільно-процесуальне право України: практикум 

[Текст] : навч. посіб. / Т. А. Тодорошко ; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. - 

Дніпропетровськ : [б. в.], 2014. - 112 с.  

23.  Цивільний процес України: Навч. посіб.  // За ред. В.О.Кучера  - Львів: 

ЛДУВС, - 2013р.  587с.  

24.  Цивільний процес: загальна частина: Навч. посіб. для студ. ВНЗ  // Авт. 

кол. О.М. Обущенко, К.І.Чижмарь, Д.В. Журальов та ін.; МОН України. МВС 

України. ДДУВС  - Київ: "Хай-Тек-Прес", - 2014р.  206с.  

25. Чорнооченко Світлана Іванівна Цивільний процес: Навч. посіб. для 

студ.ВНЗ  // МОН України, МВС України,НАВС  - Київ: ЦУЛ, - 2014р.  415с.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3674-17


 

 

  

26.  Цивільний процес Курс: Цивільний процес України. А) Тема: "Наказне 

провадження" - 25хв.; В) Тема: "Цивільне процесуальне право як галузь права. 

Цивільне судочинство" - 30хв. // Каф. цивільно-правових дисциплін.  - [SONY-EF-

90]:    

27.  Цивільний процес України [Текст] : підруч. для студентів юрид. спец. 

ВНЗ / [Ківалов С. В. та ін.] ; за заг. ред. Мінченко Р. М. - Херсон : Олди-плюс, 

2014. - 719 с.  

28.  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.  

29. Чурпіта Г. В. Захист сімейних прав та інтересів у порядку непозовного 

цивільного судочинства : [моногр.]. – К. : Алерта, 2016. – 434 с. 

 

 

Додаткова література: 

30.  Балюк М. І. Практика застосування цивільного процесуального кодексу 

України (цивільний процес у питаннях і відповідях). Коментарі, рекомендації, 

пропозиції / М. І. Балюк, Д. Д. Луспеник. – Х. : Харків юридичний, 2008. – 708 с. – 

(Серія "Судова практика"). 

31.  Бичкова С. С. Визначення складу осіб, які беруть участь у справах окремого 

провадження, що виникають із сімейних правовідносин / С. С. Бичкова, Г. В. Чурпіта // 

Юридична наука : наук. юрид. журнал. – 2011. – № 4–5. – С. 57–62. 

32.  Бичкова С. С. Особи, які беруть участь у справах позовного провадження: 

склад і класифікація / С. С. Бичкова // Юридична наука. – 2012. – № 3. – С. 33–41. 

33.  Бичкова С. С. Умови визнання відповідача неналежним у цивільному 

процесі України / Світлана Сергіївна Бичкова // Цивілістична процесуальна думка : зб. 

наук. ст. / За заг. ред. С. Я. Фурси. – К. : Паливода А. В., 2012. – 528 с. – С. 70–76. 

34.  Бичкова С. С. Цивільний процесуальний статус експерта / С. С. Бичкова // 

Криміналістичний вісник. – К., 2012. – № 1 (17). – С. 15–21. 



 

 

  

35.  Бичкова С. С. Підстави перегляду Верховним Судом України судових 

рішень у цивільних справах: законодавчі новели / С. С. Бичкова // Вісник 

Верховного Суду України. – 2016. – № 2 (186). – С. 28–38.  

36.  Бичкова С. С. Проблеми припинення режиму окремого проживання 

подружжя в судовому порядку в умовах демократизації суспільства / С. С. 

Бичкова, Г. В. Чурпіта // Наукові пошуки у ІІІ тисячолітті: соціальний, правовий, 

економічний та гуманітарний виміри : зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. (м. 

Кіровоград, 22–23 квітня 2016 р.). – Кіровоград : КОД, 2016. – С. 262–264.  

37.  Братель О. Категорії «позов» та «позовна заява» як складові цивільних 

процесуальних юридичних фактів / О. Братель // Підприємництво, господарство і 

право ‒ 2016. ‒ № 2. ‒ С. 4‒12. 

38.  Братель О. Новий погляд на проблемні питання визначення завдань та 

мети цивільного судочинства / О. Братель // Підприємництво, господарство і право 

‒ 2016. ‒ № 4. ‒ С. 4‒13. 

39.  Братель О. Позов ‒ цивільний процесуальний та матеріально-правовий 

юридичний факт / О. Братель // Підприємництво, господарство і право ‒ 2016. ‒ № 

1. ‒ С. 3‒10. 

40.  Братель О. Функції процесуальних юридичних фактів у цивільному 

судочинстві України / О. Братель // Підприємництво, господарство і право ‒ 2016 

‒ № 3. ‒ С. 4‒14. 

41.  Бычкова С. С. Новеллы гражданского процессуального 

законодательства, связанные с основаниями пересмотра судебных решений 

Верховным Судом Украины / С. С. Бычкова // Цивилистическая процессуальная 

мысль : международ. сб. науч. ст. / Под общ. ред. С. Я. Фурсы. – Вып. 5 (2) : 

Гражданский, хозяйственный (арбитражный) процесс. – К. : Алерта, 2016. – С. 

352–359. 



 

 

  

42.  Заіка Ю. О. Право на оскарження судового рішення // Проблеми 

цивільного права та процесу: Матеріали науково-практичної конференції, світлій 

памяті проф. Пушкіна О.А. (27 травня 2016р.) – Харків: ХНУВС, 2016. – С. 54–57.  

43.  Калінюк А. Л., Ганус К. І. Актуальні проблеми представницької 

діяльності органів прокуратури у цивільному процесі/ А.Л. Калінюк // Теорія та 

практика правозастосування в умовах реформування органів публічної влади в 

Україні: Збірник наукових матеріалів круглого столу (24 грудня 2015 року)/ За заг. 

ред. к.ю.н., доцента О. М. Калюка, к.ю.н., доцента О. В. Дручек,  к.ю.н., доцента 

М. М. Пендюри. – К., НАВС, 2016. – С. 156–159.  

44.  Мироненко В. П. Окремі питання поділу майна при визнанні шлюбу 

недійсним // Матеріали круглого столу «Актуальні проблеми сімейного права в 

євро інтеграційному вимірі (8 лютого 2016 р.) – К. 2016. – С. 24–27. 

45.  Мироненко В. П. Фіктивність шлюбу як підстава визнання його 

недійсним  // Матеріали круглого столу «Пріоритети розвитку юридичних наук у 

ХХІ столітті» (30 травня 2016 р.) /Національний університет технологій та 

дизайну. – К. 2016. –  

46.  Позовне провадження : [моногр.] / [В. В. Комаров, Д. Д. Луспеник, 

П. І. Радченко та ін.] ; за ред. В. В. Комарова. – Х. : Право, 2011. – 552 с. 

47.  Цивільний процес України : [підруч.] / [Ківалов С. В., Мінченко Р. М., 

Погрібний С. О. та ін.] ; за ред. Р. М. Мінченко, І. В. Андронова. – Х. : Одіссей, 2012. – 

С.  

48.  Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / 

[С. С. Бичкова, Ю. В. Білоусов, В. І. Бірюков та ін.] ; за заг. ред. С. С. Бичкової. – [2-ге 

вид., допов. і переробл.]. – К. : Атіка, 2010. – 896 с. 

49.  Цивільний процесуальний правовий статус осіб, які беруть участь у справах 

позовного провадження : [моногр.] / Світлана Сергіївна Бичкова. – К. : Атіка, 2011. – 

420 с.  

 

 


	«Цивільний процес»

