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Викладачі 

навчальної 

дисципліни 

Сулейманова Сусанна Рефатівна  

доц.кафедри цивільного процесу, кандидат юридичних наук 

кабінет, корпус: Академічна, 9, каб. 56 

контактний телефон: (048) 719-88-19 

контактна електронна адреса: 

civilprocess@gmail.com 
 

Короткий 

опис 

навчальної 

дисципліни 

Програма навчального курсу «Основи цивільного судочинства» спрямована 

на вивчення студентами основних правових категорій, принципів цивільного 

судочинства, ґрунтовне ознайомлення з структурою цивільних процесуальних 

правовідносин, нормами та інститутами цивільного процесуального права 

України, якими встановлено процесуальний порядок здійснення правосуддя в 

цивільних справах в порядку позовного, наказного та окремого провадження у 

справах, що виникають з цивільних, трудових, сімейних та інших правовідносин, 

спрямованого на виконання важливих конституційних завдань по захисту прав, 

свобод та інтересів людини та громадянина, гарантованих Конституцією, іншим 

законодавством України, прав й інтересів юридичних осіб та інтересів держави. 
 

Мета 

навчальної 

дисципліни 

Сформувати цілісне уявлення про основні процесуальні інститути у цивільному 

судочинстві. 

 

Мова 

викладання 

Українська 

 



Навчальне навантаження 

(форма навчання) 
Лекції, год. Практичні заняття, год. 

Самостійна робота, 

год. 

Обсяг, 

кредити 

ЄКТС 

Денна 14 18 58 3/90 

 

 

 

Результати навчання 

 

Символ 

ПРН 

 

Після успішного завершення цього модуля 

здобувач вищої освіти буде: 

 

Методи викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

досягнення 

ПРН 

ПРНК02 

ПРНК03 

 

Знання основ цивільного права, законодавства про 

нотаріат та адвокатуру,  застосовувати знання в 

практичних ситуаціях роботи правника і 

розв’язувати складні задачі і проблеми. 

Лекції, практичні 

заняття, самостійна 

робота 

Усна 

презентація, 

письмова 

робота, 

екзамен 

ПРНА01 

ПРНА02 

 

Уміння формулювати власну логічну й 

обґрунтовану позицію, захищати права та законні 

інтереси юридичних та фізичних осіб-учасників 

відповідних правовідносин, демонструвати 

почуття відповідальності за прийняті власні 

рішення. 

Лекції, практичні 

заняття, самостійна 

робота 

Усна 

презентація, 

письмова 

робота, 

екзамен 

ПРНП01 

ПРНП03 

Вміння поєднувати теоретичні та практичні 

знання при вирішенні завдань практичного 

спрямування. 

Лекції, практичні 

заняття, самостійна 

робота 

Усна 

презентація, 

письмова 

робота, 

екзамен 

ПРНК02 

ПРНК03 

ПРНА01 

Уміння логічно мислити та застосовувати методи 

наукового пізнання у процесі засвоєння 

цивільного процесу. 

Лекції, практичні 

заняття, самостійна 

робота 

Усна 

презентація, 

письмова 

робота, 

екзамен 

ПРНА02 

ПРНП01 

ПРНП03 

 

Вміння вирішувати колізійні ситуації та усувати 

прогалини в законодавстві шляхом застосування 

аналогії права та аналогії  закону. 

Лекції, практичні 

заняття, самостійна 

робота 

Усна 

презентація, 

письмова 

робота, 

екзамен 

 

Зміст навчання 

Тема за п/п Назва теми Посилання на 

ПРН 

Л/ПЗ/СР, год. 

( форма навчання) 

Тема 1. 

Загальні положення цивільного судочинства. ПРНК02  ПРНК03 

ПРНА01  ПРНА02 

ПРНП01  ПРНП03 

 

2/2/10 

Тема 2. 

Цивільні процесуальні правовідносини та їх 

суб’єкти. 

ПРНК02  ПРНК03 

ПРНА01  ПРНА02 

ПРНП01  ПРНП03 

2/4/9 

Тема 3. 

Сторони та треті особи в цивільному процесі. ПРНК02  ПРНК03 

ПРНА01  ПРНА02 

ПРНП01  ПРНП03 

2/2/10 

Тема 4. 

Участь в цивільному процесі органів та осіб, 

яким законом надано право захищати права, 

свободи та інтереси  інших осіб. 

Представництво в суді. 

ПРНК02  ПРНК03 

ПРНА01  ПРНА02 

ПРНП01  ПРНП03 
2/4/9 



Тема 5. 

Цивільна юрисдикція та її види. ПРНК02  ПРНК03 

ПРНА01  ПРНА02 

ПРНП01  ПРНП03 

2/2/10 

Тема 6. 

Доказування та докази в цивільному 

судочинстві. 

ПРНК02  ПРНК03 

ПРНА01  ПРНА02 

ПРНП01  ПРНП03 

4/4/10 

 

 

 

Список 

основної 

літератури 

Актуальні питання цивільного судочинства у світлі судової реформи в Україні : 

монографія / за заг. ред. Н.Ю. Голубєвої; НУ ОЮА. – Одеса : Юридична література, 

2017. – 212 с. 

Балюк М.І., Луспеник Д.Д. Практика застосування цивільного процесуального 

кодексу України (цивільний процес у питаннях і відповідях). Коментарії, 

рекомендації, пропозиції. Серія «Судова практика». Х.: Харків юридичний, 2008. – 

708 с. 

Грабовська О.О. Доказування у цивільному процесі України: проблеми теорії і 

практики : монографія. К: Юрінком Інтер, 2017. – 504 с. 

Курс цивільного процесу : підручник / В.В. Комаров, В.А. Бігун, В.В. Баранкова 

та інш.; за ред. В.В. Комарова. – Х. : Право, 2011. – 1352 с.  

Проблеми торії та практики цивільного судочинства: Монографія / В.В. Комаров, 

В.І. Тертишніков, В.В. Баранкова та ін.; За заг. ред. професора В.В. Комарова. Х.: 

Харків юридичний, 2008. – 928 с. 

Уніфікація і диференціація процедур цивільного, господарського та 

адміністративного судочинства [Текст] : моногр. ; за заг. ред. В. І. Бобрика. – К. : НДІ 

приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 

2014. – 200 с. 

Цивільне процесуальне право України : навчальний посібник (для підготовки до 

іспитів та тестування) / за ред. Н.Ю. Голубєвої. – Одеса : Видавничий дім 

«Гельветика», 2018. – 430 с. 

Цивільний процес України : Навчальний посібник для підготовки до іспиту. 

Видання третє, доповнене і перероблене / Погрібний С.О., Гонгало Р.Ф., Волкова 

Н.В. та ін. Х. : Одіссей, 2014. – 200 с. 

Цивільний процес України : Підручник / За заг. ред. Р.М. Мінченко; ред. І.В. 

Андронов. 2-е вид., переробл. і доповн. – Київ : Інститут законодавства Верховної 

Ради України, 2016. – 756 с. 

Цивільний процес України: академічний курс; за ред. С.Я. Фурси. К.: Видавець 

Фурса С.Я.: КНТ, 2009. – 848 с. 

 

 

 

Дотримання 

вимог 

академічної 

доброчесності 

Відповідно до Закону України «Про освіту» академічна доброчесність – це 

сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають 

керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та 

провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до 

результатів навчання та/ або наукових (творчих) досягнень. 

Дотримання академічної доброчесності передбачає: 

- Самостійне виконання навчальних завдань, завдання поточного та 

підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими 

освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх 

індивідуальних потреб і можливостей; 

- Посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей; 

- Дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

- Надання достовірної інформації про результати власної навчальної 

(наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела 

інформації 

Основні засади дотримання академічної доброчесності в НУ «ОЮА» визначено у 

Положенні про дотримання академічної доброчесності НУ  «ОЮА» 

https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-



akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua 

 

 

Шкала оцінювання 

Оцінка Бали Опис 

A 90-100 Відмінно 

B 82-89 Добре 

C 75-81 Добре 

D 67-74 Задовільно 

E 60-66 Задовільно (достатньо) 

Fx 35-59 Незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 Незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 

Навчальне навантаження здобувача вищої освіти 

Види навантаження Кількість годин 

Усього годин аудиторної роботи, у т.ч.:  32 

 лекційні заняття, год. 14 

 практичні заняття, год. 18 

 лабораторні заняття, год - 

Усього годин самостійної роботи, у т.ч.: 58 

 контрольні роботи, год. - 

 індивідуальне науково-дослідне завдання, год. - 

 підготовка до аудиторних занять та контрольних заходів, год. 58 

Екзамен + 

Залік  


