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ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Загальні положення цивільного процесуального права. Поняття 

цивільного судочинства, його задачі і принципи. Види проваджень у 

цивільному судочинстві та стадії цивільного процесу. Цивільні процесуальні 

відносини. Суд, як  особливий суб’єкт   цивільних процесуальних 

правовідносин. Цивільна юрисдикція. Учасники справ у різних видах 

проваджень. Представництво в суді. Процесуальні строки. Судові витрати. 

Докази та доказування. Заходи процесуального примусу. Цивільна 

юрисдикція. Підсудність цивільних справ. Позов і його елементи. Відкриття 

провадження у справі. Підготовче провадження. Розгляд справи по суті. 

Заочний розгляд справи. Наказне провадження. Окреме провадження. 

Відновлення втраченого судового провадження. Провадження у цивільних 

справах за участю іноземних осіб. Судові рішення. Апеляційне провадження. 

Касаційне провадження. Перегляд судових рішень за нововиявленими або 

виключними обставинами. Провадження у справах щодо оскарження рішень 

третейських судів і видачі виконавчих листів на примусове їх виконання. 

Провадження у цивільних справах за участю іноземних осіб. 

 

ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС 

 

Тип Дисципліна професійної та 

практичної підготовки 

Код ОК17 

Семестр V; VI 

Загальна кількість 

кредитів/годин: 

7 кредитів / 210 годин 

Форма контрою залік, екзамен 

Викладач к.ю.н., доцент,  ст. викладач кафедри 

цивільного права і процесу 

Атаманчук І.В. 

Необхідні обов’язкові попередні та 

супутні навчальні дисципліни: 

«Цивільне право», «Сімейне право», 

«Трудове право», «Земельне право» 

Місце у структурно-логічній 

схемі: 

ОК17. Цивільний процес 

викладається на третьому році 

навчання  

Форми навчання: лекційні, практичні заняття, 

самостійна робота 

Критерії оцінювання: поточний контроль – 60 балів 

підсумковий контроль – 40 балів  

Мова викладання: Українська 



Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

здобувачів вищої освіти наступних компетентностей та результатів 

навчання, а саме: 

Загальні компетентності (ЗК): 

ЗК-2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК-3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК-9. Здатність працювати в команді. 

 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК): 

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-12. Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати 

правові позиції.  

СК-13. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань у професійній діяльності.  

СК-15. Здатність до самостійної підготовки проєктів актів правозастосування.  

СК-16. Здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, 

розуміння їх правового характеру і значення. 

 

Результати навчання (РН): 

ПРН-1. Визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь 

невідомих умов та обставин. 

ПРН-4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої 

проблеми.  

ПРН-5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) 

з достатньою обґрунтованістю. 

ПРН-8. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та 

всебічного встановлення певних обставин. 

ПРН-11. Володіти базовими навичками риторики.  

ПРН-12. Доносити до респондента матеріал з певної проблематики доступно і 

зрозуміло. 

ПРН-15. Вільно використовувати для професійної діяльності доступні 

інформаційні технології і бази даних. 

ПРН-19. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту 

основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права. 

ПРН-21. Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, 

виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові 

висновки. 


