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Силабус навчальної дисципліни 

«Цивільний процес» 
Галузь знань: 08 «Право»  

Спеціальність: 081 «Право»  

Освітньо-професійна програма: 

«Право» 

Освітньо-професійний 

ступінь 
Фаховий молодший бакалавр 

Статус 

дисципліни 
Обов’язкова навчальна дисципліна 

Форма 

навчання 
Очна (денна) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/ 

загальна кількість годин 

6 кредитів / 180 годин 

Мова викладання Українська 

Анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Цивільний процес» забезпечує засвоєння 

студентами сучасних знань про врегульований нормами цивільного 

процесуального права судовий порядок розгляду і вирішення 

цивільних справ з метою захисту порушених, невизнаних або 

оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та 

інтересів юридичних осіб, інтересів держави. 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Суспільні відносини, які виникають у сфері цивільного 

судочинства при здійсненні правосуддя, тобто це процесуальний 

порядок провадження в цивільних справах.   

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Цивільний процес є тією фундаментальною дисципліною, від 

належного вивчення якої залежить подальше успішне становлення 

юриста як професіонала, оскільки однією з основних форм 

діяльності юриста є захист порушених, невизнаних або оспорюваних 

прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів 

юридичних осіб, інтересів держави у суді, що є предметом вивчення 

цивільного процесуального права. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел; 

Використовувати різноманітні інформаційні джерела для 

засвоєння складних питань з певної теми; 

Самостійно визначати та формулювати ті питання, з яких 

потрібна допомога і діяти відповідно до рекомендацій; 

Пояснювати природу та зміст основних правових інститутів та 

процедур національного права; 

Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та 

інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях. 
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Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність проведення досліджень, уміння грамотно і точно 

формулювати та висловлювати свої позиції, належним чином їх 

обґрунтовувати, брати участь в аргументованій професійній 

дискусії; 

Вміння працювати самостійно, проявляти добросовісність, 

дисциплінованість, пунктуальність та відповідальність, а також 

працювати у команді колег за фахом;  

Здатність приймати неупереджені і мотивовані рішення, 

визначати інтереси і мотиви поведінки інших осіб, примирювати 

сторони з протилежними інтересами. 

Знання Конвенції з захисту прав людини та основоположних 

свобод, а також прецедентної практики Європейського суду з прав 

людини; 

Знання засад і доктрин національного права, а також змісту 

правових інститутів таких фундаментальних галузей права, як: 

конституційне право, адміністративне право і адміністративне 

процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне право, 

сімейне, трудове право, господарське і господарське процесуальне 

право, кримінальне і кримінальне процесуальне право;  

Навички реалізації та застосування норм матеріального і 

процесуального права; 

Здатність аналізувати правові проблеми та формувати правові 

позиції. 

Навчальна 

логістика 

 

МОДУЛЬ І 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

Тема 1. Предмет, метод і система цивільного процесу 

Тема 2. Принципи цивільного процесу 

Тема 3. Цивільні процесуальні правовідносини 

Тема 4. Учасники судового процесу 

Тема 5. Цивільна юрисдикція 

Тема 6. Процесуальні строки та судові витрати 

МОДУЛЬ ІI 

Тема 7. Докази і доказування 

Тема 8. Заходи процесуального примусу 

Тема 9. Письмові заяви учасників справи 

Тема 10. Позов як засіб порушення цивільної справи в суді 

Тема 11. Судові виклики і повідомлення 

МОДУЛЬ ІII 

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

Тема 12. Порушення цивільної справи в суді 

Тема 13. Судовий розгляд 

Тема 14. Судові рішення 

Тема 15. Розгляд справ у порядку спрощеного провадження. 

Заочний розгляд справи 

Тема 16. Наказне провадження 

Тема 17. Окреме провадження 

МОДУЛЬ ІV 

Тема 18. Апеляційне провадження 

Тема 19. Касаційне провадження 

Тема 20. Перегляд судових  рішень за нововиявленими або 

виключними обставинами 
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Тема 21. Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових 

рішень. Судовий контроль за виконанням судових рішень 

Тема 22. Цивільні процесуальні права іноземних громадян і осіб 

без громадянства, позови до іноземних держав, судові доручення і 

рішення іноземних судів. Міжнародні договори. 

Пререквізити 

Дисципліна «Цивільний процес» може вивчатись студентами 

після набуття окремих компетентностей на дисциплінах «Теорія 

держави і права», «Конституційне право України», «Організація 

судових та правоохоронних органів», «Цивільне та сімейне право», 

«Трудове право». 

Постреквізити 

Дисципліна «Цивільний процес» є складовою циклу професійної 

та практичної підготовки фахового молодшого бакалавра з права. 

Знання з даного курсу будуть використовуватися при вивченні 

дисциплін: «Судочинство в господарських судах», «Складання 

процесуальних документів», інших спеціальних курсів, а також при 

написанні курсової роботи. 

Рекомендована 

література 

Основна (базова) 
1. Бичкова С.С., Бірюков І.А., Бобрик В.І. Цивільне 

процесуальне право України: підручник. К.: Атіка, 2009. 760 с. 

2. Васильєв С. В. Цивільний процес. Підручник. К.: Алерта, 

2019. 506 с. 

3. Голубєва Н.Ю., Апалькова І.С. Цивільне процесуальне право 

України. Одеса: Гельветика, 2019. 435 с. 

4. Ізарова І.О., Ханик-Посполітак Р.Ю. Цивільний процес 

України : Навч. посіб. для студ. юрид. спец. закладів вищої освіти. 3 

-тє вид., перероб. і доп. Київ : ВД «Дакор», 2019. 274 с. 

5. Комаров В.В., Бігун В.А., Баранкова В.В. Курс цивільного 

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

6. Ярошенко І.С., Ізарова І.О., Єфімов О.М. Цивільне 

процесуальне право: підручник. Київ : КНЕУ, 2014. 519 с. 

Допоміжна 

1. Бородін М.М., Бортнік О.Г., Колісник О.В. Цивільний процес: 

навч. посіб. Харк. нац. ун-т внутр. справ. Х., 2009. 278 с. 

2. Короєд С.О. Науково-практичний коментар Цивільного 

процесуального кодексу України. Видавничий дім «Професіонал», 

2018. 496 с. 

3. Фурса С.Я. Цивільний процес України: академічний курс: 

Підручник. К.: Видавець Фурса С.Я., КНТ, 2009.  848 с. 

4. Харитонов Є.О., Харитонова О.І., Голубєва Н.Ю. Цивільний 

процес України: Підручник. К.: Істина, 2011. 536 с. 

Інформаційні 

ресурси 

1. www.president.gov.ua/ru  – Офіційний сайт Президента 

України; 

2. www.rada.gov.ua – Офіційний сайт Верховної Ради України; 

3. http//www.kmu.gov.ua – Офіційний сайт Кабінету Міністрів 

України; 

4.  www.lawukraine.com – База українського законодавства в 

Інтернеті; 

5. http//www.nbuv.gov.ua – Офіційний сайт Національної 

бібліотеки України ім. В.І. Вернадського;    

6. http//www.alpha.rada.kiev.ua – Офіційний сайт Національної 

парламентської бібліотеки.  

http://www.rada.gov.ua/
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Формат 

та обсяг курсу 

Вид занять Кількість годин 

Лекції 70 

Семінари 58 

Самостійна робота 52 

Розподіл балів, 

форма контролю 

Форми контролю Максимальна кількість балів 

Модуль 1 25 

Модуль 2 25 

ЗАЛІК 50 

Модуль 3 25 

Модуль 4 25 

ІСПИТ 50 

Циклова комісія Правничих дисциплін  

Відділення Юридичне відділення 

Шкала оцінювання, 

національна 

та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка 

за національною шкалою 

залік іспит 

90-100 А 

зараховано 

5 (відмінно) 

80-89 В 
4 (добре) 

70-79 С 

60-69 D 
3 (задовільно) 

50-59 Е 

35-49 FX 
не 

зараховано 

2 (незадовільно)  
з можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 
не 

зараховано 

2 (незадовільно) 
з обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

Викладач(і) 

 

НІНА СЕРГІЇВНА ПОПЕЛЬНИЦЬКА 

Посада: викладач 

Категорія: I категорія 

Педагогічне звання: – 

Науковий ступінь: – 

Вчене звання: – 

Профайл викладача (-ів): 

http://college-chnu.cv.ua/article/Legal 

E-mail: n.popelnytska@chnu.edu.ua 

 

Покликання на 

дисципліну 

(сторінка курсу 

в Moodle) 

https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=3897 

 

http://college-chnu.cv.ua/article/Legal
mailto:n.popelnytska@chnu.edu.ua
https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=3897

