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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  

Характеристика дисципліни за формами 

навчання 

денна заочна 

Цивільне процесуальне право 

Вид дисципліни обов’язкова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 7 / 210 

Курс 2,3 2,3 

Семестр 4,5 4,5 

Кількість змістових модулів з розподілом 2 

Обсяг кредитів 7 7 

Обсяг годин, в тому числі: 210 210 

Аудиторні 98 28 

Модульний контроль 14 - 

Семестровий контроль 30  

Самостійна робота 68 182 

Форма семестрового контролю Екзамен Екзамен 

Змістовний модуль 1. 

Курс 2 2 

Семестр 4 4 

Обсяг кредитів 4 4 

Обсяг годин, в тому числі: 120 120 

Аудиторні 56 16 

Модульний контроль 8  

Семестровий контроль   

Самостійна робота 56 104 

Форма семестрового контролю Залік Залік 

Змістовний модуль 2. 

Курс 3 3 

Семестр 5 5 

Обсяг кредитів 3 3 

Обсяг годин, в тому числі: 90 90 

Аудиторні 48 12 

Модульний контроль 6  

Семестровий контроль 30  

Самостійна робота 12 78 

Форма семестрового контролю Екзамен Екзамен 

 

 

 

 

 

 

 



  

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета – формування знань у cфері цивільного процесуального права, поглядів на цивільні 

процесуальні правовідносини, перспективи розвитку цієї галузі права, а також набуття умінь із 

застосування норм цивільного процесуального права.  

 

Згідно із вказаною метою ставляться такі завдання:  

– окреслити поняття, предмет і метод цивільного процесуального права, його принципи та 

джерела; 

– визначити поняття, завдання та мету цивільного судочинства; 

– окреслити цивільний процесуальний статус: сторін, третіх осіб, представників сторін та 

третіх осіб (у справах позовного провадження); заявників, інших заінтересованих осіб, їх 

представників (у справах наказного та окремого провадження); органів та осіб, яким законом 

надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб; осіб, які здійснюють організаційно-

технічне забезпечення цивільного процесу, а також осіб, які сприяють розгляду і вирішенню 

цивільної справи по суті;  

– визначити поняття та види підсудності і підвідомчості цивільних справ; 

– з’ясувати поняття доказів та доказування у цивільному судочинстві, засоби та етапи 

доказування; 

– окреслити строки в цивільному судочинстві, їх поняття, види та обчислення; 

– розкрити поняття, склад і види судових витрат, їх розподіл між сторонами;   

– розглянути заходи процесуального примусу в цивільному судочинстві; 

– охарактеризувати стадії (підстадії) цивільного процесу; 

–  розкрити наказне провадження, окреме провадження; 

– розкрити позовне провадження; 

– охарактеризувати судовий розгляд цивільної справи у суді першої інстанції; 

– визначити ускладнення, що виникають під час судового розгляду цивільної справи; 

фіксування цивільного процесу; 

– розкрити судові рішення у цивільному процесі;  

– означити перегляд судових рішень у цивільних справах в апеляційному порядку; 

– зясувати перегляд судових рішень, які набрали законної сили, в цивільному процесі; 

– охарактеризувати виконавче проваження у цивільній справі; відновлення втраченого 

судового провадження у цивільній справах.  

 

Завдання навчальної дисципліни передбачають формування наступних 

компетентностей: 

Загальні компетентності (ЗК) –  

ЗК-2. Здатність застосовувати знання в професійній діяльності у стандартних та окремих 

нестандартних ситуаціях. 

ЗК-3. Уміння планувати і організовувати свою професійну діяльність. 

ЗК-4. Знання і розуміння предмета та характеру професійної діяльності, природи етичних 

стандартів та здатність діяти на їх основі. 

ЗК-5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, добре володіти 

правничою термінологією. 

ЗК-8. Здатність проведення досліджень, уміння грамотно і точно формулювати та 

висловлювати свої позиції, належним чином їх обґрунтовувати, брати участь в аргументованій 

професійній дискусії. 

ЗК-9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК-10. Здатність бути критичним і самокритичним, визнавати та виправляти власні помилки. 

ЗК-11. Вміння працювати самостійно, проявляти добросовісність, дисциплінованість, 

пунктуальність та відповідальність, а також працювати у команді колег за фахом. 

ЗК-13. Цінування та повага різноманітності і мультикультурності. 
 

Фахові компетентності спеціальності (ФК) –  



  

ФК-3. Знання стандартів правничої професії. 

ФК-8. 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, трудове право, кримінальне і 

кримінальне процесуальне право. 

ФК-10. Уміння застосувати знання у практичній діяльності при моделюванні правових 

ситуацій. 

ФК-11. Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти. 

ФК-12. Здатність аналізувати правові проблеми та формувати правові позиції. 

ФК-13. Здатність застосовувати юридичну аргументацію. 

ФК-14. Здатність виявляти проблеми правового регулювання і пропонувати способи їх 

вирішення, включаючи подолання юридичної невизначеності. 

ФК-15. Навички логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх 

правового характеру і значення. 

ФК-16. Навички консультування з правових питань, зокрема, можливих способів захисту 

прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, належного дотримання норм 

щодо нерозголошення персональних даних та конфіденційної інформації.  

ФК-17. Навички самостійної підготовки проектів актів правозастосування. 

ФК-18. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування 

набутих знань у професійній діяльності. 

 

Робота в Центрі практичної юриспруденції 

Під час занять в Центрі з дисципліни кожен студент має бути готовим викласти свої 

міркування з обговорюваних питань і аргументовано відстоювати свою позицію, яка  містить 

аналіз вимог чинного законодавства, науково-методичної літератури, розумну критику, вміння 

поєднувати теоретичний матеріал з практичною діяльністю працівників юридичної сфери. 

Метою занять в Центрі є набуття практичних навичок для вирішення конкретних 

юридичних ситуацій. Під час їх проведення студенти повинні: 

- аналізувати, узагальнювати та правильно застосовувати правові норми у практичній 

діяльності; 

- складати і оформлювати документи правового характеру;  

- керуватися у практичній діяльності та в поведінці правовими знаннями і переконаннями. 

 

 

 3. Результати навчання за дисципліною 

 
Студент має знати та розуміти, вміти: 

СГ-1. Визначати вагомість та переконливість аргументів в оцінці заздалегідь невідомих умов та 

обставин 

СГ-2. Здійснювати синтез відповідних концепцій і доктринальних положень публічної політики у 

контексті аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання 

СГ-3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел 

ДН-1. Узгоджувати план власного дослідження і самостійно формувати матеріали за визначеними 

джерелами 

ДН-2. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для засвоєння складних питань з 

певної теми 

ДН-3. Самостійно визначати та формулювати ті питання, з яких потрібна допомога і діяти 

відповідно до рекомендацій 

К-3. Відтворювати зміст, демонструючи розуміння з основних професійних та суспільних тем 

ПС-1. Належно використовувати цифрову і статистичну інформацію, отриману з першоджерел та 

вторинних джерел для своєї професійної діяльності 

ПС-2. Вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології і бази 

даних 



  

ПС-3. Користуватися комп’ютерними програмами у межах стандартного програмного 

забезпечення з використанням електронних таблиць, графіків та інших можливостей 

ПС-4. Працювати в групі як учасник, формуючи власний внесок у виконання завдань групи 

ПР-1. Демонструвати знання і розуміння щодо визначення основних сучасних правових доктрин, 

цінностей та принципів функціонування національної правової системи 

ПР-2. Пояснювати природу та зміст основних правових інститутів та процедур національного 

права 

ПР-3. Демонструвати необхідні знання та розуміння суті та змісту основних правових інститутів 

та норм фундаментальних галузей права 

ПЗ-2. Самостійно підготувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до 

правового висновку зробленого у різних правових ситуаціях 

ПЗ-3. Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у  різних 

правових ситуаціях 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни  

 

2 курс 

Тематичний план для денної форми навчання 

Назви змістових модулів і тем 

У
сь

о
го

 
Розподіл годин між видами робіт 

Аудиторна 
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а 
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Змістовий модуль 1.  

4 семестр 

 

Тема 1. Уведення в цивільне процесуальне право 15 4 2 2  7 

Тема 2. Цивільний процесуальний статус осіб, які беруть 

участь у справі 
15 4 2 2  7 

Тема 3. Цивільний процесуальний статус осіб, які є 

іншими учасниками цивільного процесу 
15 2 2 4  7 

Тема 4. Цивільна юрисдикція. Підсудність цивільних 

справ 
15 4 2 2  7 

Тема 5. Докази та доказування у цивільному судочинстві 13 2 2 2  7 

Тема 6. Строки в цивільному судочинстві 13 2 2 2  7 

Тема 7. Судові витрати в цивільному судочинстві 13 2 2 2  7 

Тема 8. Заходи процесуального примусу в цивільному 

судочинстві 
13 2  4  7 

Модульний контроль 8      

Разом  120 22 14 20  56 

Усього  120 22 14 20  56 
 

 

 

 



  

Тематичний план для заочної форми навчання 

Назви змістових модулів і тем 

У
сь

о
го

 

Розподіл годин між видами робіт 

Аудиторна 

С
ам

о
ст

ій
н

а 

Л
е
к
ц

ії
 

С
ем

ін
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и
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р
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и
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і 
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а
б
о
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т
о
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Змістовий модуль 1.   

4 семестр 

 

Тема 1. Уведення в цивільне процесуальне право 14 1    13 

Тема 2. Цивільний процесуальний статус осіб, які беруть 
участь у справі 

15 1 1   13 

Тема 3. Цивільний процесуальний статус осіб, які є 

іншими учасниками цивільного процесу 
15 1 1   13 

Тема 4. Цивільна юрисдикція. Підсудність цивільних 
справ 

15 1  1  13 

Тема 5. Докази та доказування у цивільному судочинстві 15 1  1  13 

Тема 6. Строки в цивільному судочинстві 15 1 1   13 

Тема 7. Судові витрати в цивільному судочинстві 16 1 1 1  13 

Тема 8. Заходи процесуального примусу в цивільному 

судочинстві 
15 1  1  13 

Разом  120 8 4 4  104 

Усього  120 8 4 4  104 

 

3 курс 
Тематичний план для денної форми навчання 

Назви змістових модулів і тем  

Кількість годин (денна форма) 

У
сь

о
го

 у тому числі 

л. с. п. м.к. 
Сем.ко

нтроль. 
с.р. 

5 семестр 

Змістовий модуль 2.  

Тема 1. Наказне провадження. Окреме провадження 8 4 2 2    

Тема 2. Позовне провадження 6 2 2 2    

Тема 3. Судовий розгляд цивільної справи у суді першої інстанції 6 2  2   2 

Тема 4. Ускладнення, що виникають під час судового розгляду 

цивільної справи. Фіксування цивільного процесу 
6 2  2   2 

Тема 5. Судові рішення у цивільному процесі  6 2  2   2 

Тема 6. Перегляд судових рішень у цивільних справах в 

апеляційному порядку 
6 2 2 2    

Тема 7. Перегляд судових рішень, які набрали законної сили, в 

цивільному процесі 
6 2 2 2    

Тема 8. Виконавче проваження у цивільній справі. Відновлення 

втраченого судового провадження у цивільній справах 
46 2  2 6 30 6 

Разом за змістовим модулем 1 90 18 8 16 6 30 12 

Усього за Модулем 2 90 18 8 16 6 30 12 

 

 

 



  

Тематичний план для заочної форми навчання 

Назви змістових модулів і тем  

Кількість годин (заочна форма) 

У
сь

о
го

 у тому числі 

л. с. п м.к. 
Сем.ко

нтроль. 
с.р. 

5 семестр 

Змістовий модуль 2.  

Тема 1. Наказне провадження. Окреме провадження 12 2     10 

Тема 2. Позовне провадження 12 2 2    8 

Тема 3. Судовий розгляд цивільної справи у суді першої інстанції 10      10 

Тема 4. Ускладнення, що виникають під час судового розгляду 

цивільної справи. Фіксування цивільного процесу 
10      10 

Тема 5. Судові рішення у цивільному процесі  12   2   10 

Тема 6. Перегляд судових рішень у цивільних справах в 

апеляційному порядку 
12  2    10 

Тема 7. Перегляд судових рішень, які набрали законної сили, в 

цивільному процесі 
12   2   10 

Тема 8. Виконавче проваження у цивільній справі. Відновлення 

втраченого судового провадження у цивільній справах 
10      10 

Разом за змістовим модулем 1 90 4 4 4   78 

Усього за Модулем 2 90 4 4 4   78 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

2 курс 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

 
 

Тема 1. Уведення в цивільне процесуальне право 

Поняття, предмет і метод цивільного процесуального права. 

Цивільні процесуальні правовідносини. Поняття та ознаки цивільних процесуальних 

правовідносин. Передумови та підстави виникнення цивільних процесуальних правовідносин. 

Норми цивільного процесуального права. Цивільна процесуальна правосуб’єктність (цивільна 

процесуальна правоздатність і цивільна процесуальна дієздатність). Процесуальні юридичні 

факти. Елементи цивільних процесуальних правовідносин.  

Засади цивільного судочинства. 

Загальна характеристика цивільного процесуального законодавства. 

Поняття, завдання та види цивільного судочинства. 

Сутність стадій цивільного судочинства. 

Наука цивільного процесуального права України.  

Рекомендовані джерела: основні [1-16], додаткові [5,11,13, 21, 22, 27, 28, 56]  
 

Тема 2. Цивільний процесуальний статус осіб, які беруть участь у справі 

  Склад осіб, які беруть участь у цивільній справі, їх загальні права та обов’язки.  

Забезпечення прав осіб, які не досягли повноліття, під час розгляду цивільної справи.   

Сторони у цивільному процесі. Спеціальні права позивача. Спеціальні права відповідача.  

Поняття та види процесуальної співучасті. Заміна неналежного відповідача, залучення 

співвідповідачів. Процесуальне правонаступництво. Розбіжності між процесуальним 

правонаступництвом та заміною неналежною стороною.  

Треті особи у цивільному процесі. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо 

предмета спору. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору. Порядок 

залучення до участі у справі або вступу в справу третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог. 

Вимоги до заяви про залучення третьої особи. 



  

Представництво в цивільному процесі. Поняття та види представництва у цивільному 

процесі. Особи, які можуть бути представниками. Особи, які не можуть бути представниками. 

Документи, що посвідчують повноваження представників. Призначення або заміна законного 

представника судом. Повноваження представника в суді.  

Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, 

свободи та інтереси інших осіб. 

Рекомендовані джерела: основні [1-16], додаткові [8, 10, 11, 13, 57]  
 

Тема 3. Цивільний процесуальний статус осіб, які є іншими учасниками цивільного 

процесу 

Склад та класифікація осіб, які є іншими учасниками цивільного процесу.  

Особи, які здійснюють організаційно-технічне забезпечення цивільного процесу. Секретар 

судового засідання. Судовий розпорядник. Помічник судді.  

Особи, які сприяють розгляду і вирішенню цивільної справи по суті. Свідок. Особи, які не 

підлягають допиту як свідки. Особи, які мають право відмовитися від давання показань. Експерт. 

Спеціаліст. Перекладач. Особа, яка надає правову допомогу. 

Підстави для відводу осіб, які є іншими учасниками цивільного процесу (секретаря судового 

засідання, експерта, спеціаліста, перекладача). Порядок вирішення заяви про відвід. Обов’язок 

секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача заявити самовідвід. 

Рекомендовані джерела: основні [1-16], додаткові [8, 10, 11, 13, 26] 
 

Тема 4. Цивільна юрисдикція. Підсудність цивільних справ 

Цивільна юридисдикція. Наслідки порушення правил підвідомчості цивільних справ. 

Підвідомчість окремих категорій цивільних справ суду. Підвідомчість справ, що виникають з 

цивільних правовідносин. Підвідомчість справ, що виникають з житлових правовідносин. 

Підвідомчість справ, що виникають із земельних правовідносин. Підвідомчість справ, що 

виникають із сімейних правовідносин. Підвідомчість справ, що виникають з трудових 

правовідносин. Підвідомчість справ, що виникають з інших правовідносин. 

Поняття та види підсудності цивільних справ. Функціональна підсудність. Родова 

підсудність. Територіальна підсудність. Види територіальної підсудності. Загальна підсудність. 

Альтернативна підсудність.  Виключна підсудність. Підсудність кількох вимог, пов’язаних між 

собою.  Наслідки порушення правил підсудності. Передача справи з одного суду до іншого.  

Рекомендовані джерела: основні [1-16], додаткові [30] 
 

Тема 5. Докази та доказування у цивільному судочинстві 

Поняття та наукова класифікація доказів у цивільному процесуальному праві. Прямі та 

непрямі докази. Первісні та похідні докази. Особисті, речові та змішані докази.  

Належність та допустимість доказів.   

Поняття та етапи (стадії) доказування у цивільному процесі. Збирання доказів. Дослідження 

доказів. Оцінка доказів.  

Предмет доказування. Підстави звільнення від доказування.  

Окремі засоби доказування в цивільному судочинстві. Пояснення сторін, третіх осіб та 

їхніх представників. Показання свідка. Письмові докази. Речові докази. Висновок експерта.  
Забезпечення доказів у цивільному процесі.  Способи забезпечення судом доказів.  

   Рекомендовані джерела: основні [1-16], додаткові [39, 4, 25] 
 

Тема 6. Строки в цивільному судочинстві 

Поняття та види процесуальних строків. Строки, встановлені процесуальним законом. 

Строки, встановлені судом. Абcолютно визначені строки. Відносно визначені строки.  

Обчислення та закінчення процесуальних строків. Наслідки їх пропущення.  

Зупинення, поновлення та продовження процесуальних строків.  

Рекомендовані джерела: основні [1-16], додаткові [24, 31] 
 

Тема 7. Судові витрати в цивільному судочинстві 

Склад і види судових витрат.  

Cудовий збір. Поняття та розмір судового збору. Порядок його сплати, повернення і 

звільнення від сплати. 



  

Визначення ціни позову (у позовах: про стягнення грошових коштів; про визнання права 

власності на майно або його витребування; про стягнення аліментів; про строкові платежі і видачі; 

про безстрокові або довічні платежі і видачі; про зменшення або збільшення платежів або видач; 

про припинення платежів або видач; про розірвання договору найму (оренди) або договору найму 

(оренди) житла; про право власності на нерухоме майно, що належить фізичним особам на праві 

приватної власності; які складаються з кількох самостійних вимог).  
Відстрочення та розстрочення судових витрат.  

Витрати, пов’язані з розглядом судової справи. Витрати на правову допомогу. Витрати 

сторін та їх представників, що пов’язані з явкою до суду. Витрати, пов’язані із залученням свідків, 

спеціалістів, перекладачів та проведенням судових експертиз. Витрати, пов’язані з проведенням 

огляду доказів за місцем їх знаходження та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи. 

Витрати, пов’язані з публікацією в пресі оголошення про виклик відповідача. 

Розподіл судових витрат. Розподіл судових витрат між сторонами. Розподіл витрат у разі 

відмови від позову і укладення мирової угоди.  

Рекомендовані джерела: основні [1-16], додаткові [10, 31] 
 

Тема 8. Заходи процесуального примусу в цивільному судочинстві 

Поняття, ознаки та види заходів процесуального примусу.  

Заходи процесуального примусу, що застосовуються до порушників порядку в залі судового 

засідання (попередження і видалення із залу судового засідання). 

Заходи процесуального примусу, що забезпечують процес доказування (тимчасове 

вилучення доказів для дослідження судом і привід). Вимоги до ухвали про тимчасове вилучення 

цих доказів для дослідження судом. Особи, які не підлягають приводу в суд. Вимоги щодо ухвали 

про привід у суд.  

Рекомендовані джерела: основні [1-16], додаткові [8, 11, 26, 31] 

 

3 курс 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 
 

 

Тема 1. Наказне провадження. Окреме провадження 

Наказне провадження. Стягнення на підставі судового наказу 

  Вимоги, за якими може бути видано судовий наказ 

 Форма і зміст заяви про видачу судового наказу 

  Підстави для відмови у видачі судового наказу 

  Порядок розгляду заяв про видачу судового наказу 

 Зміст судового наказу  Надіслання боржникові копії судового наказу 

Форма і зміст заяви про скасування судового наказу та строки її подання 

  Розгляд заяви про скасування судового наказу 

 Набрання судовим наказом законної сили та видача його стягувачеві 

  Окреме провадження 

 Порядок розгляду справ окремого провадження 

 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 
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Розгляд судом справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, 

щодо юридичних та фізичних осіб 

  Розгляд судом справ про видачу і продовження обмежувального припису 

Рекомендовані джерела: основні [1-16], додаткові [6, 7, 11, 23, 40, 42, 44, 47]. 
 

Тема 2. Позовне провадження 

Позов та його пред’явлення. Право на позов.  

 Поняття та елементи (підстава та предмет) позову.  

 Види позовів. Позови про присудження. Позови про визнання (позитивні та негативні). 

 Перетворювальні (конститутивні) позови.  

  Забезпечення позову. Види забезпечення позову. Розгляд заяви про забезпечення позову, 

виконання ухвали про забезпечення позову. Заміна виду забезпечення позову або скасування 

заходів забезпечення позову.  

Відзив та заперечення проти позову та зустрічний позов як спеціальні засоби захисту 

інтересів відповідача.  

  Письмові заяви учасників справи  

 Відкриття провадження у справі  

 Підготовче провадження  

 Врегулювання спору за участю судді  

 Відмова позивача від позову. Мирова угода  

 Судові виклики і повідомлення.  

Рекомендовані джерела: основні [1-16], додаткові [7, 11, 23, 40, 42, 47]. 
 

Тема 3. Судовий розгляд цивільної справи у суді першої інстанції 

Поняття судового розгляду.  

Підготовча частина судового засідання.  

Розгляд цивільної справи як основний етап судового засідання. 

Судові дебати. 

Ухвалення та проголошення рішення суду як заключна частина судового засідання. 

Заочний розгляд цивільної справи. Поняття та мета заочного розгляду цивільної справи. 

Умови і порядок заочного розгляду цивільної справи. Перегляд, оскарження та скасування 

заочного рішення. 

Рекомендовані джерела: основні [1-16, додаткові [12, 44, 53]. 
 

Тема 4. Ускладнення, що виникають під час судового розгляду цивільної справи. 

Фіксування цивільного процесу 

Відкладення розгляду цивільної справи або оголошення перерви в її розгляді. 

Зупинення провадження у цивільній справі. 

Закриття провадження у цивільній справі. 

Залишення заяви без розгляду. 

Фіксування цивільного процесу. Фіксування судового засідання технічними засобами. 
Журнал судового засідання. Порядок складання та оформлення протоколів про окремі 

процесуальні дії. Зауваження щодо технічного запису судового засідання, журналу судового 

засідання та їх розгляд.  

Рекомендовані джерела: основні [1-16], додаткові [8, 26, 29]. 
 

Тема 5. Судові рішення у цивільному процесі  

Поняття та види судових рішень. 

Поняття та зміст рішення суду. Вимоги законності та обґрутованості до рішення суду.  

Питання, які вирішує суд під час ухвалення рішення. 

Виправлення недоліків (описок та арифметичних помилок) рішення судом, який його 

ухвалив.  

Додаткове рішення суду. 

Роз’яснення рішення суду.  
Набрання рішенням суду законної сили 

Ухвали суду. Зміст ухвали суду. Окремі ухвали суду.  
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Рекомендовані джерела: основні [1-16], додаткові [44, 48, 53]. 
 

Тема 6. Перегляд судових рішень у цивільних справах в апеляційному порядку 

Право апеляційного оскарження. 

Апеляційна скарга. Форма і зміст апеляційної скарги. Порядок подання апеляційної скарги. 

Доповнення, зміна апеляційної скарги або відкликання її чи відмова від неї. Строк розгляду 

апеляційної скарги.  

Відкриття апеляційного провадження у цивільній справі.  

Підготовка розгляду справи апеляційним судом.  

Порядок розгляду справи апеляційним судом. Особливості розгляду в апеляційному порядку 

окремих категорій справ.  

Повноваження апеляційного суду.  

Ухвали та рішення апеляційного суду.  

Рекомендовані джерела: основні [1-16], додаткові [14,31]. 
 

Тема 7. Перегляд судових рішень, які набрали законної сили, в цивільному процесі 

Перегляд судових рішень в касаційному порядку. Перегляд судових рішень за 

нововиявленими або виключними обставинами. 

Провадження в зв’язку з нововиявленими або  або виключними обставинами. Підстави для 

перегляду рішення, ухвали суду чи судового наказу у зв’язку з нововиявленими або виключними 

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

обставинами. Суди, що здійснюють перегляд у зв’язку з нововиявленими або виключними 

обставинами. Форма і зміст заяви про перегляд рішення, ухвали суду чи судового наказу у зв’язку 

з нововиявленими обставинами. Відкриття провадження за нововиявленими або виключними 

обставинами. Розгляд заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими або 

виключними обставинами.  

Рекомендовані джерела: основні [1-16], додаткові [48, 49]. 
 

Тема 8. Виконавче проваження у цивільній справі. Відновлення втраченого судового 

провадження у цивільній справах 

Виконання судового рішення у цивільній справі 

Загальна характеристика виконавчого провадження у цивільному процесі. 

Порядок звернення судових рішень до виконання.  

Відкриття виконавчого провадження у цивільному процесі. 

Окремі питання виконавчого провадження, що виникають у цивільному судочинстві. 

Негайне виконання судових рішень. Відстрочка і розстрочка виконання, зміна чи встановлення 

способу і порядку виконання. Мирова угода в процесі виконання. Вирішення питання про 

тимчасове влаштування дитини до дитячого або лікувального закладу. Вирішення питання про 

оголошення розшуку боржника або дитини. Вирішення питання про примусове проникнення до 

житла чи іншого володіння особи. Вирішення питання про звернення стягнення на грошові кошти, 

що знаходяться на рахунках. Вирішення питання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі 

України. Питання про визначення частки майна боржника у майні, яким він володіє спільно з 

іншими особами.  

Судовий контроль за виконанням судових рішень. Право на звернення із скаргою до суду. 
Подання скарги. Строки для звернення із скаргою. Розгляд скарги. Судове рішення за скаргою. 

Розподіл витрат, пов’язаних з розглядом скарги. Виконання ухвали суду.  

Поворот виконання. Поняття повороту виконання. Порядок вирішення питання про поворот 

виконання. Строк подання заяв про поворот виконання. Особливості повороту виконання в 

окремих категоріях справ.  

Відновлення втраченого судового провадження у цивільній справі 

Сутність втраченого судового провадження. Порядок відкриття провадження у цивільній 

справі про його відновлення. 

Розгляд справи про відновлення втраченого провадження.  

Рекомендовані джерела: основні [1-16], додаткові [1, 8, 13, 46]. 

 



  

6. Контроль навчальних досягнень 
 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

 

2 курс 
 

для денної форми навчання 
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1 Відвідування лекцій 1 11 11 

2 Відвідування семінарських занять 1 7 7 

3 Відвідування практичних занять 1 10 10 

4 Робота на семінарському занятті 10 7 70 

5 Робота на практичному занятті 10 10 100 

6 Виконання завдань для самостійної роботи  5 1 5 

7 Виконання модульної контрольної роботи 25 4 100 

 Разом - - 303 

 Максимальна кількість балів  303 

 Коефіцієнт  0,33 

 Підсумковий бал  100 

 

для заочної форми навчання 
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1 Відвідування лекцій 1 4 4 

2 Відвідування семінарських занять 1 2 2 

3 Відвідування практичних занять 1 2 2 

4 Робота на семінарському занятті 10 2 20 

5 Робота на практичному занятті 10 2 20 

6 Виконання завдань для самостійної роботи  5 1 5 

 Разом - - 53 

 Максимальна кількість балів  53 

 Коефіцієнт  1,886 

 Підсумковий бал  100 

 

 



  

3 курс 
 

для денної форми навчання 
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1 Відвідування лекцій 1 9 9 

2 Відвідування семінарських занять 1 4 4 

3 Відвідування практичних занять 1 8 8 

4 Робота на семінарському занятті 10 4 40 

5 Робота на практичному занятті 10 8 80 

6 Виконання завдань для самостійної роботи  5 1 5 

7 Виконання модульної контрольної роботи 25 3 75 

 Разом - - 221 

 Максимальна кількість балів  221 

 Коефіцієнт  0,271 

 Підсумковий бал проміжного контролю  60 

 Іспит  40 

 Підсумковий бал  100 
 

для заочної форми навчання 
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1 Відвідування лекцій 1 2 2 

2 Відвідування семінарських занять 1 2 2 

3 Відвідування практичних занять 1 2 2 

4 Робота на семінарському занятті 10 2 20 

5 Робота на практичному занятті 10 2 20 

6 Виконання завдань для самостійної роботи  5 1 5 

 Разом - - 51 

 Максимальна кількість балів 51 

 Коефіцієнт 1,176 

 Підсумковий бал проміжного контролю 60 

 Іспит 40 

 Підсумковий бал 100 

 

 



  

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії оцінювання 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання: 

 

Змістовий модуль 1. 

 

1. Поняття та ознаки цивільних процесуальних правовідносин.  

2. Загальна характеристика цивільного процесуального законодавства. 

3. Поняття, завдання та види цивільного судочинства. 

4. Сутність стадій цивільного судочинства. 

5. Склад осіб, які беруть участь у цивільній справі, їх загальні права та обов’язки.  

6. Забезпечення прав осіб, які не досягли повноліття, під час розгляду цивільної справи.   

7. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, 

свободи та інтереси інших осіб. 

8. Склад та класифікація осіб, які є іншими учасниками цивільного процесу.  

9. Особи, які здійснюють організаційно-технічне забезпечення цивільного процесу.  

10. Секретар судового засідання.  

11. Судовий розпорядник.  

12. Помічник судді.  

13. Особи, які сприяють розгляду і вирішенню цивільної справи по суті.  

14. Цивільна юридисдикція.  

15. Наслідки порушення правил підвідомчості цивільних справ.  

16. Підсудність кількох вимог, пов’язаних між собою.  

17. Наслідки порушення правил підсудності.  

18. Передача справи з одного суду до іншого.  

19. Поняття та наукова класифікація доказів у цивільному процесуальному праві.  

20. Прямі та непрямі докази.  

21. Первісні та похідні докази. Особисті, речові та змішані докази.  

22. Забезпечення доказів у цивільному процесі.   

23. Способи забезпечення судом доказів.  

24. Зупинення, поновлення та продовження процесуальних строків.  

25. Визначення ціни позову (у позовах: про стягнення грошових коштів; про визнання права 

власності на майно або його витребування; про стягнення аліментів; про строкові платежі і 

видачі; про безстрокові або довічні платежі і видачі; про зменшення або збільшення 

платежів або видач; про припинення платежів або видач; про розірвання договору найму 

(оренди) або договору найму (оренди) житла; про право власності на нерухоме майно, що 

належить фізичним особам на праві приватної власності; які складаються з кількох 

самостійних вимог).  
26. Відстрочення та розстрочення судових витрат.  

 

Змістовий модуль 2. 

 

1. Розгляд судом справ про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність. 

2.  Розгляд заяви про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку. 

3.  Позови про присудження.  

4. Позови про визнання (позитивні та негативні).   

5. Перетворювальні (конститутивні) позови.  

6.  Поняття та мета заочного розгляду цивільної справи.  

7. Умови і порядок заочного розгляду цивільної справи.  
8.  Фіксування судового засідання технічними засобами.  
9.  Журнал судового засідання.  

10.  Виправлення недоліків (описок та арифметичних помилок) рішення судом, який його 

ухвалив.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#n8439
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#n8462


  

11.  Окремі ухвали суду.  
12.  Ухвали та рішення апеляційного суду.  

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

обставинами. 
14.  Відкриття виконавчого провадження у цивільному процесі. 

15.  Поворот виконання.  

16.  Поняття повороту виконання.  

17. Порядок вирішення питання про поворот виконання.  

18. Строк подання заяв про поворот виконання.  
19. Особливості повороту виконання в окремих категоріях справ.  

20.  Розгляд справи про відновлення втраченого провадження.  

Завдання: 

1. Започаткувати тематичний словник з термінологією. 

2. Розробити схеми до кожного питання. 

 
Критерії оцінювання 

 
Бал Критерій  

5 студент засвоїв теоретичний матеріал, який винесений на самостійну роботу, застосування для 

оформлення результатів самостійної роботи не тільки рекомендованої, а й додаткової 

літератури та творчого підходу; чітке володіння понятійним апаратом, теорією; вміння 

використовувати їх для виконання конкретних практичних завдань, розв'язання ситуацій. 
Оформлення результатів самостійної роботи повинно бути логічним та послідовним. 

3-4 студент засвоїв теоретичний матеріал з відповідної теми який винесений на самостійну 

роботу, та наявне вміння орієнтуватися в ньому, усвідомлене застосування знань для 

розв'язання практичних задач. Оформлення виконаного завдання з самостійної роботи має 

бути послідовним. 

1-2 студент не повністю засвоїв тему для самостійного опрацювання не досконало володіє 

основними поняттями та положеннями навчальної дисципліни, невпевнено орієнтується в 

першоджерелах та рекомендованій літературі, непереконливо відповідає, додаткові питання 

викликають невпевненість або відсутність знань. 

0  студент не опанував навчальний матеріал з відповідної теми для самостійного опрацювання, 

не знає основних понять і термінів наукової дисципліни, не орієнтується в першоджерелах та 

рекомендованій літературі, відсутнє наукове або логічне мислення. 

 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання 
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в письмовому або усному вигляді. 

Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення вивчення навчального 

матеріалу змістового модуля. 
 

Критерії оцінювання 
 

Бал Критерії 

24-25   

 

Студент  вирішив всі  завдання  абсолютно  вірно  і  повно  дав  відповіді  на  питання  як  теоретичного,  

так  і   практичного  характеру.  Логічно  і  послідовно  аргументував  і  виклав  свою  точку  зору. 

20-23   Студент  вирішив  завдання  з  1 помилкою, відповідь  на  питання  містить  повне  розгорнуте,  правильне 

та обґрунтоване викладення матеріалу,  допущено  2-3   помилки   при   вирішенні   практичних  завдань. 

15-19  Студент  правильно  і  повно  вирішив  більшість,  але  не  всі  завдання,  відповідь  на  запитання  є  не  

повністю аргументованою;допускає незначні неточності 

10-14     Студент   правильно  вирішив  половину  завдань;  думка  викладена  з  порушенням  логіки  подання  

матеріалу. Студент  правильно  вирішив  ситуацію, проте не зовсім слушно аргументує її, або враховує не 

всі, а деякі умови ситуації. Вирішує декілька завдань  поверхнево. 

5-9   Студент вирішив трохи менше половини завдань; може дати визначення  юридичного поняття. Відповідь  

на запитання дає  неповно і поверхнево. 

0-4  Студент  не  вирішив  більшість  завдань  або  вирішив  неправильно;  відповіді  на  питання є  неповними;  

неправильно  обґрунтовує  своє  рішення. 

 

 



  

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання 
Навчальні досягнення студентів з дисципліни «Цивільне процесуальне право» оцінюються за 

модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, 

обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та 

навичок на семінарських, практичних заняттях, виконання самостійної роботи, розширення 

кількості підсумкових балів до 100. 

Семестровий контроль знань студентів з дисципліни «Цивільне процесуальне право» 

Змістовий модуль 1. здійснюється у формі заліку, а «Цивільне процесуальне право» Змістовий 

модуль 2. здійснюється у формі іспиту . 

 

 

6.5. Шкала відповідності оцінок  
 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за стобальною 

шкалою 
Значення оцінки 

А 90-100 

балів 

Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового матеріалу з 

можливими незначними недоліками 

В 82-89 
балів 

Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов’язкового 
матеріалу без суттєвих (грубих) помилок 

С 75-81 

балів 

Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок 

D 69-74 

балів 

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, 

достатній для подальшого навчання або професійної діяльності 

E 60-68 

балів 

Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень знань (умінь) 

FX 35-59 

балів 

Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень 

знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного 

самостійного доопрацювання 

F 1-34 

балів 

Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу – досить 

низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни 

 

7. Навчально-методична карта дисципліни 

 

2 курс 
для денної форми навчання Змістовий модуль 1. 

Разом:  120 год., із них: лекції – 22 год., семінарські заняття –  14 год., практичні заняття – 20 год, 

модульний контроль – 8 год., самостійна робота – 56 год. 
 

Тиждень І ІІ  ІІІ  ІУ У УІ УІІ ІХ 

Модулі (назви, 

бали) 
Змістовний модуль І. 

(303 б) 

Лекції (теми, 

бали) 

Т. 1 

(2 б) 

 Т.2 

(2б) 

Т.3 

(1 бал) 

Т.4 

(2 б) 

Т.5,6, 

(2 бали) 

Т. 7,8 

(2 бали) 

 

Семінарські 

заняття (теми, 

бали) 

Семінар 

1  

(11б) 

Семінар2 

(11 б) 

Семінар3 

(11б) 

Семінар 

4  

(11б) 

Семінар 

5 

(11б) 

Семінар 6 

(11б) 

Семінар 7 

(11б) 

 

Практичні заняття 

(теми, бали) 

Пр 1 

(11 б) 

Пр 2 

(11 б) 

Пр 3 

(11б) 

Пр 3 

(11б) 

Пр 4 

(11 б) 

Пр 5 

(11 б) 

Пр 6 

(11 б) 

Пр 7 

(11 б) 

Пр 8 

(11 б) 

Пр 8 

(11 б) 

Модульні  

КР 

 25 балів 25 балів 25 балів 25 балів 

СР (бали) Завдання 

5 балів 

Підсумковий 

контроль (вид, 

бали) 

Залік 

(100 баллів) 



  

для заочної форми навчання Змістовий модуль 1. 

Разом:  120 год., із них: лекції – 8 год., семінарські заняття –  4 год., практичні заняття – 4 год, 

самостійна робота – 104 год. 
 

Тиждень І ІІ  ІІІ  ІУ У УІ УІІ ІХ 

Модулі (назви, 
бали) 

Змістовний модуль І. 

(53 б) 

Лекції (теми, 

бали) 

Л 1(1 б)  Л 2( 1 б)  Л 3(1 б)  Л 4(1 б)  

Семінарські 

заняття (теми, 

бали) 

 Семінар1 

(11 б) 

   Семінар 2 

(11б) 

  

Практичні заняття 

(теми, бали) 

   Пр 1 

(11 б) 

   Пр 2 

(11 б) 

 

СР (бали) Завдання 

5 балів 

Підсумковий 

контроль (вид, 

бали) 

Залік 

(100 баллів) 

 

 

 

 

 

 

 

3 курс 
для денної форми навчання Змістовий модуль 2. 

Разом: 90 год., із них: лекції – 18 год., семінарські заняття –  8 год, практичні заняття – 16 год, 

модульний контроль – 6 год.,самостійна робота – 12 год., семестровий контроль –  30 год.  
 

Тиждень І ІІ ІІІ ІУ У УІ УІІ 
Модулі (бали) Змістовий модуль І.  

(221 б) 
Лекції (бали) Л1 1бал 

Л 2 1бал 

Л 3 1бал 

Л 4 1бал 

Л 5 2бали 

 

Л 6 1бал 

Л 7 1бал 

Л 8 1бал 

Л 9 1 бал 

  

Семінарські 

заняття (бали) 
  С 1 

1-11балів 

С 2 

1-11 балів 

С 3 

1-11балів 

С4 

1-11 балів 

 

Практичні 

заняття (бали) 
 П 1-2 

1-11 балів 

1-11 балів 

 П 3-4 

1-11балів 

1-11 балів 

П 5 

1-11 балів 

 

П 6-7 

1-11балів 

1-11 балів 

П 8 

1-11 балів 

 
Модульні  

КР 
25 балів 25 балів 

25 балів 
СР (бали) 5 балів 

Підсумковий 
контроль 

(вид, бали) 

Екзамен 

(40 б) 

 

 

 



  

для заочної форми навчання Змістовий модуль 2. 

Разом: 90 год., із них: лекції – 4 год., семінарські заняття –  4 год, практичні заняття – 4 год, 

самостійна робота – 78 год.,  

Тиждень І ІІ ІІІ ІУ У УІ УІІ 
Модулі (бали) Змістовий модуль І.  

(51 б) 
Лекції (бали) Л1 1бал 

Л 2 1бал 

      

Семінарські 

заняття (бали) 
 С 1 

1-11балів 

С 2 

1-11 балів 

    

Практичні 

заняття (бали) 
   П 1-2 

1-11 балів 

1-11 балів 

   

СР (бали) 5 балів 

Підсумковий 

контроль 

(вид, бали) 

Екзамен 

(40 б) 

 

 

 

 

8. Рекомендовані джерела 
 

Нормативно-правові акти: 

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 

30. – Ст. 141. 

2. Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя): Закон України від 02 червня 

2016 р. № 1401-VIII // Голос України. – 29 червня 2016 р. – № 118. 

3. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р. № 1618-IV [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 

4. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05 липня 2012 р. № 5076-VI 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5076-17 

5. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 02 червня 2011 р. № 3460-VI 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3460-17 

6. Про виконавче провадження: Закон України від 02 червня 2016 р. № 1404-VIII [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19#Text 

7. Про нотаріат: Закон України від 02 вересня 1993 р. № 3425-XII [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3425-12 

8. Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших 

органів: Закон України від 02 червня 2016 № 1403-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1403-19 

9. Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1697-VII [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1697-18 

10. Про судовий збір: Закон України від 08 липня 2011 р. № 3674-VI [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3674-17 

11. Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994 р. № 4038-XII [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4038-12 

12. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02 червня 2016 р. № 4734 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2453-17 

13. Про третейські суди: Закон України від 11 травня 2004 р. № 1701-IV [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1701-15 



  

14. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23 грудня 

1997 р. № 776/97-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/776/97-вр 

 

Базові: 

1. Цивільне право та процес: навч. посіб. / Л. В. Орел, О. М. Калашник. – Харків: Право, 2021. – 

424 с. 

2. Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України. / О. М. 

Калашник, С. В. Пєтков, Н. С. Хатнюк та ін.; за заг. ред. Теремецького В. І. Київ.: Видавничий дім 

«Професіонал», 2020. 496 с. 

3. Цивільне процесуальне право України: підручник. Вид. 2-ге, переробл. та допов.: у 2 т. / за 

загальною ред. д.ю.н., професора, академіка М. М. Ясинка. Київ: Алерта, 2021. Т. 2. 572 с. 

4. Цивільний процес (загальна частина): навч. посібник. – 2-е вид., доп. і перероб. / кол. авт. ; 

кер. авт. кол. к.ю.н., доц. А.В. Коваленко. – Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ ; Ліра ЛТД, 

2017. – 192 с.  

5. Оновлення Цивільного кодексу України: формування підходів: колективна монографія / Орел 

Л. В., Калашник О. М., Музиченко О. В та ін. / за ред. проф. Довгерта А.С. і проф. Харитонова 

Є.О. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – 674 с.  

6. Цивільне право України: навчальний посібник для підготовки студентів / уклад.: І. В. 

Тетарчук, Т. Є. Дяків. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 202 с. 

7. Практикум з цивільного процесу України: Навчальний посібник для студентів юридичних 

спеціальностей вищих навчаль- них закладів / За заг. ред. Н. В. Василини, Ю. Д.Притики. Київ: ВД 

«Дакор». 2018. 332 с. 

8. Васильєв С. В. Цивільний процес. Підручник. / С. В. Васильєв. К.: Алерта, 2019. -506 с. 

9. Ізарова І. О., Ханик -Посполітак Р. Ю. Цивільний процес України : Навч. посіб. для студ. 

юрид. спец. закладів вищої освіти / І. О. Ізарова, Р. Ю. ХаникПосполітак. – 3 -тє вид., перероб. і 

доп. – Київ : ВД «Дакор», 2019. – 274 с. 

10. Цивільне процесуальне право. Тестові завдання. Навчальнометодичний посібник. За заг. ред. 

д.ю.н., завкафедри процесуального права О. В. Щербанюк – Чернівці: Чернівецький національний 

університет, 2019. – 446 с. 

11. Цивільне процесуальне право України: навч посіб. для підгот. до іспитів і тестування / [Н. Ю. 

Голубєва та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф. Н. Ю. Голубєвої ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - 

2-ге вид., перероб. і допов. - Одеса : Гельветика, 2019. - 435 с. 

12. Бойко М.Д., Хазін М.А. Процесуальні документи у сфері цивільно-правових відносин (зразки 

документів, коментарі, роз'яснення). Практичний посібник. К.: ЦУЛ, 2019. 524 с. 

13. Цивільне процесуальне право України: для підгот. до вступу в магістратуру за спец. "Право" 

: навч. посіб. / О. А. Логінов ; Нац. акад. Служби безпеки України. - Київ : НА СБУ, 2020. – 223 с. 

14. Поліщук, М. Г. Термінологічний словник з дисципліни "Цивільне процесуальне право" / М. 

Г. Поліщук, Л. О. Андрієвська. - Дніпро : Біла К. О., 2020.. - 200 с. 

15. Цивільне процесуальне право. Казуси : навч.-метод. посіб. - Чернівці : ЧНУ, 2020. - 88 с. 

16. Цивільне процесуальне право України: підручник / Коссак В. М., Лемик Р. Я. - Одеса: Право, 

2020. – 752 с. 
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3. Стопченко К.В. Судочинство у справах про оспорювання батьківства та материнства : дис. … 
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