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Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента  

Загальний обсяг 

дисципліни,  

кредити ЄКТС / години 

5 кредити / 150 годин 

Обсяг дисципліни (години) 

та види занять 

Денна форма: лекції (24 год.), практичні (20 год.), самостійна 

робота (106 год.) 

Заочна форма: лекції (6 год.), практичні (4 год.), самостійна робота 

(110 год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність. Здобувачі вищої освіти повинні 

дотримуватись принципів академічної доброчесності, визначених 

Кодексом академічної доброчесності Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Відвідування занять. Здобувачі вищої освіти повинні відвідати всі 

лекції і семінарські заняття курсу.  

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. Здобувачі вищої 

освіти мають можливість за власною ініціативою підготувати 

доповіді до тем семінарських занять, визначених робочою 

програмою, опрацювати поглиблено окремі теми або питання; 

обрати самостійно тему ІНДЗ та творчо підійти до її вирішення. 

Що будемо вивчати?  Правові норми та наукові погляди щодо розгляду і вирішення справ 

у порядку цивільного судочинства, а саме: поняття та види 

цивільного судочинства, стадії цивільного процесу, процесуальний 

статус осіб, які здійснюють правосуддя та беруть участь у справі, а 

також інших учасників цивільного процесу, поняття та класифікація 

доказів, судові рішення, особливості здійснення позовного, 

наказного та окремого проваджень, питання перегляду судових 

рішень, окремі аспекти, пов’язані з виконанням судових рішень та 

контролю за їх виконанням. 

Чому це треба вивчати?  Формування у студентів системних знань з питань цивільного 

процесу; опанування ними сукупності знань для здійснення в 

майбутньому ефективної цивільно-процесуальної діяльності й 

досягнення економічних і соціальних результатів; формування 

практичних навичок опрацювання норм чинного законодавства, 

судової практики, наукової юридичної літератури, періодичних 

видань, навчити систематизувати їх та застосовувати у практичній 

діяльності набуті теоретичні знання. 

Яких результатів можна 

досягнути?  

Тлумачити та застосовувати норми цивільного процесуального 

Кодексу та інших нормативно-правових актів, порівнювати їх із 
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сучасною правовою системою цивільного судочинства окремих 

іноземних держав, аналізувати судову практику з метою прийняття 

обґрунтованих рішень у спірних правовідносинах, складати 

процесуальні документи з цивільних справ, використовувати судову 

практику і керівні роз’яснення Постанов Пленуму Верховного Суду 

України на практиці. 

Як можна використати 

набуті знання та уміння? 

Здатність до комунікаційної взаємодії в господарській діяльності. 

Здатність застосовувати знання, завдань, принципів і доктрин 

національного права, а також змісту правових інститутів з такої 

галузі права, як цивільне процесуальне право. 

Здатність до консультування з правових питань зокрема, можливих 

способів захисту та інтересів клієнтів, відповідно до вимог 

професійної етики, належного дотримання норм щодо 

нерозголошення персональних даних та конфіденційної інформації.  

Зміст дисципліни Загальні положення цивільного процесу. 

Принципи цивільного судочинства та їх система. 

Суд як суб’єкт цивільних процесуальних правовідносин. 

Учасники цивільного процесу. 

Цивільна юрисдикція. 

Докази та доказування у цивільному процесі. 

Процесуальні строки. 

Судові виклики та повідомлення. 

Судові витрати. 

Заходи процесуального примусу. 

Позовне провадження. 

Наказне провадження. 

Окреме провадження. 

Перегляд судових рішень. 

Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень у 

цивільних справах та рішень інших органів (посадових осіб). 

Відновлення втраченого судового провадження. Судовий контроль 

за виконанням судових рішень. 

Цивільні процесуальні права іноземних осіб. Провадження у справах 

за участю іноземних осіб. Визнання та виконання рішень іноземних 

судів в Україні. 

Обов’язкові завдання Засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та 

самостійної роботи, написання ІНДЗ. 

Міждисциплінарні зв’язки Теорія держави і права, Адміністративне право України, 

Кримінальне право України, Цивільне право України, Конституційне 

право України, Трудове право України 

Інформаційне забезпечення 

(з репозитарію, фонду 

бібліотеки УДПУ та ін.)  
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