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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів - 5 

Галузь знань: 

08 Право (шифр і назва) вибіркова 

 
 

Модулів – 2 

Спеціальність:081Право 

 (шифр і назва) 

 

 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів: 2 2020-2021  

Індивідуальне науково-

дослідне завдання:               

(назва) 

 

Курс 1 

 

Семестр  

 

Загальна кількість 

годин - 150 

2-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

аспіранта -  6 

Кваліфікація: Доктор 

філософії  (PhD) 

36 год.  

Практичні, семінарські 

36 год.  

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

78 год.  

Індивідуальні завдання:  

 

Вид контролю:  

залік 

 Примітка: Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання    – 48% / 52%  (72/78) 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета:  засвоєння здобувачами комплексу загальнотеоретичних знань з питань цивільного 

процесу та проблемних аспектів, що мають місце під час розгляду судами справ у порядку 

цивільного судочинства. 

Завдання: формує у майбутніх фахівців знання щодо особливостей цивільного процесу, 

проблемних питань теорії цивільного процесуального права та практичних аспектів захисту 

прав у порядку цивільного судочинства. 

 

Результати навчання з дисципліни (РНД) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант буде здатен продемонструвати: 

 знання історії розвитку та сучасного стану наукових досліджень у сфері цивільного 

процесуального права здатність до їх критичного аналізу; 

 розуміння сутності основних принципів цивільного процесуального права та реалізація 

їх у ході наукових досліджень і формування пропозицій щодо вдосконалення цивільного 

процесуального законодавства; 

 знання, розуміння та здатність до застосування методологічного інструментарію 

проведення наукових досліджень; 

 здатність до розуміння та узагальнення теоретичних і практичних проблем пов’язаних із 

здійсненням цивільного судочинства; 

 здатність до оволодіння науковою термінологією та вміння збирати, опрацьовувати та 

аналізувати правові джерела (нормативні акти, доктринальні джерела, судову практику); 

 здатність вести наукову дискусію з актуальних питань цивільного процесуального права; 

 здатність до формулювання наукової проблеми з огляду на ціннісні орієнтири сучасного 

суспільства та стан її наукової розробки, робочі гіпотези досліджуваної проблеми, які 

мають розширювати і поглиблювати стан наукових досліджень. 
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Програма навчальної дисципліни.  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. CУДОВА ВЛАДА І ПРАВОСУДДЯ В ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ.  

 

Тема 1. Суд як організаційна основа цивільного процесу. 

Суд як організаційна основа цивільного процесу. Проблемні питання щодо забезпечення 

оперативності розгляду цивільних справ.  

Аналіз деяких процесуальних питань, які сприяли б покращенню цивільного 

судочинства.  

Поняття відводу суддів в цивільному процесі. Проблеми судової практики щодо 

здійснення відводу  судді. 

 

Тема 2. Сучасні проблеми доступу до правосуддя та юридичної допомоги  
Проблеми доступу до правосуддя та юридичної допомоги в Україні. Проблема 

підвищення розміру судових витрат. Недоступність отримання кваліфікованої правової 

допомоги. Ускладнення системи судоустрою. Проблеми територіального фактору побудови 

судової системи не дотримання розумних строків розгляду справ. Відсутність процесуальних 

можливостей для розгляду судами масових позовів. 

Процесуальні проблеми доступу до правосуддя. 

 

Тема 3. Позовне провадження як універсальне провадження в сфері цивілістичних 

галузей процесуального права. 
Категорії «позовне провадження» і «позов» у сучасній процесуальній доктрині та 

практиці. Теорія і практика функціонування інстанційного перегляду судових рішень у 

цивілістичному процесі. 

Відновлення втраченого судового провадження. 

Особливості позовного провадження у справах про визнання необґрунтованими активів 

та їх стягнення в дохід держави. 

 

Тема 4. Стадії цивільного процесуального права та їх порівняльний аналіз з 

іншими процесуальними галузями права цивілістичного спрямування. 

Процесуальні стадії цивільного, господарського, адміністративного процесуального 

права їх спільна та відмінна суть, зміст та місце закріплення. 

Процесуально-порівняльна характеристика учасників цивільного, господарського та 

адміністративного процесу. Суд як обов’язковий учасник судового процесу. Особи, які 

сприяють здійсненню правосуддя. Сторони, як учасники судового процесу. Треті особи, як 

учасники відповідного процесу. 

 

Тема 5. Процесуальне представництво та шляхи його розвитку в цивільному 

процесуальному праві України. 
Поняття процесуального представництва його природа та суть. Представництво як 

окремий та самостійний інститут процесуального права. Представництво як процесуальна 

діяльність. Представництво як правовідносини. 

Огляд окремих із поширених у сучасному судочинстві проблем, пов’язаних із 

представницькою діяльністю. Низький рівень дотримання представницької таємниці та 

загроза розповсюдження інформації, одержаної представником у ході виконання своїх 

функцій. Перенасиченість ринку юридичних послуг у поєднанні з не завжди належною 

теоретичною підготовкою. Взаєморозрахунки сторін представницького процесу. 

Страхування ризиків професійної представницької діяльності. Участь прокурора у судовому 

процесі 
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Тема 6. Процесуальні строки в цивільному судочинстві, проблеми та шляхи їх 

подолання. 

Поняття, правова природа та класифікація процесуальних строків. 

Перебіг, недотримання процесуальних строків та шляхи їх відновлення. Проблеми 

судової практики щодо застосування процесуальних строків. 

Процесуальні строки в сфері матеріального права та їх вплив на розгляд цивільних справ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  ЦИВІЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ. 

 

Тема 7. Доказове право як наука. його правова природа та місце в теорії 

процесуального права. 
Доказове право як наука. Його правова природа та місце в теорії права. Загальна та 

спеціальна частина доказового права. 

Поняття доказів та доказування на сучасному етапі становлення доказового права 

 

Тема 8. Окреме провадження в цивільному процесі. 
Становлення, розвиток та сучасний стан окремого провадження в Україні та світі. 

Сутність окремого провадження – методологічний підхід. 

Місце окремого провадження в цивільному процесуальному праві та зміст його 

цивільних процесуальних правовідносин. 

 

Тема 9. Наказне провадження, його особливості та проблемні питання. 
Історія розвитку наказного провадження. 

Наказне провадження за чинним Цивільним процесуальним кодексом України: проблеми 

теорії та практики. 

Міжнародна практика щодо наказного провадження 

 

Тема 10. Теоретико-правові проблеми апеляційного провадження як стадії 

цивільного процесу. 

Апеляція як процесуальна форма перегляду судових рішень у цивільному процесі. 

Механізм реалізації права на інстанційне оскарження судових рішень. 

Нормативно-правові та прикладні проблеми апеляції в сфері забезпечення законності та 

обґрунтованості судових рішень. 

Європейські підходи до апеляції як стадії судового провадження. 

 

Тема 11. Сутність касаційного перегляду судових рішень у цивільних справах. 
Поняття та завдання касаційного провадження. 

Загальна характеристика підстав касаційного оскарження судових рішень у цивільних 

справах. 

Окремі питання реалізації права касаційного оскарження судових рішень та розгляду 

справ в суді касаційної інстанції. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

Усьо- 

го  

у тому числі усього  у тому числі 

л сем лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1.   

Змістовий модуль 1. Cудова влада і правосуддя в цивільних справах. 

Тема 1. Суд як 

організаційна основа 

цивільного процесу. 

10 2 2   6       

Тема 2. Сучасні 

проблеми доступу до 

правосуддя та 

юридичної допомоги. 

10 2 2   6       

Тема 3. Позовне 

провадження як 

універсальне 

провадження в сфері 

цивілістичних галузей 

процесуального права. 

10 2 2   6       

Тема 4. Стадії 

цивільного 

процесуального права 

та їх порівняльний 

аналіз з іншими 

процесуальними 

галузями права 

цивілістичного 

спрямування. 

10 2 2   6       

Тема 5. 

Процесуальне 

представництво та 

шляхи його 

розвитку в 

цивільному 

процесуальному 

праві України. 

14 4 4   6       

Тема 6. 

Процесуальні 

строки в цивільному 

судочинстві, 

проблеми та шляхи 

їх подолання. 

16 4 4   8       

Разом за змістовим 

модулем 1 

70 16 16   38       

Змістовий модуль 2.Цивільне провадження 

Тема 7. Доказове право 

як наука. його правова 

природа та місце в 

теорії процесуального 

права. 

16 4 4   8       
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Тема 8. Окреме 

провадження в 

цивільному процесі. 

16 4 4   8       

Тема 9. Наказне 

провадження, його 

особливості та 

проблемні питання. 

16 4 4   8       

Тема 10. Теоретико - 

правові проблеми 

апеляційного 

провадження як стадії 

цивільного процесу. 

16 4 4   8       

Тема 11. Сутність 

касаційного перегляду 

судових рішень у 

цивільних справах. 

16 4 4   8       

Разом за змістовим 

модулем 2 

80 20 20   40       

Усього годин  150 36 36   78       

 

5. Теми лекцій  

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. Суд як організаційна основа цивільного процесу. 

Суд як організаційна основа цивільного процесу. Проблемні питання 

щодо забезпечення оперативності розгляду цивільних справ.  

Аналіз деяких процесуальних питань, які сприяли б покращенню 

цивільного судочинства.  

2 

2 Тема 2. Сучасні проблеми доступу до правосуддя та юридичної 

допомоги. 
Проблеми доступу до правосуддя та юридичної допомоги в Україні. 

Проблема підвищення розміру судових витрат. Недоступність 

отримання кваліфікованої правової допомоги. Ускладнення системи 

судоустрою.  

2 

3 Тема 3. Позовне провадження як універсальне провадження в 

сфері цивілістичних галузей процесуального права. 
Категорії «позовне провадження» і «позов» у сучасній процесуальній 

доктрині та практиці. Теорія і практика функціонування інстанційного 

перегляду судових рішень у цивілістичному процесі. 

2 

4 Тема 4. Стадії цивільного процесуального права та їх 

порівняльний аналіз з іншими процесуальними галузями права 

цивілістичного спрямування. 

Процесуальні стадії цивільного, господарського, адміністративного 

процесуального права їх спільна та відмінна суть, зміст та місце 

закріплення. 

2 

5 Тема 5. Процесуальне представництво та шляхи його розвитку 

в цивільному процесуальному праві України. 
Поняття процесуального представництва його природа та суть. 

Представництво як окремий та самостійний інститут 

процесуального права. Представництво як процесуальна діяльність. 

Представництво як правовідносини.  

4 

6 Тема 6. Процесуальні строки в цивільному судочинстві, проблеми 4 
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та шляхи їх подолання. 

Поняття, правова природа та класифікація процесуальних строків. 

Перебіг, недотримання процесуальних строків та шляхи їх відновлення. 

Проблеми судової практики щодо застосування процесуальних строків. 

7 Тема 7. Доказове право як наука. його правова природа та місце в 

теорії процесуального права. 

Доказове право як наука. Його правова природа та місце в теорії права. 

Загальна та спеціальна частина доказового права. 

4 

8 Тема 8. Окреме провадження в цивільному процесі. 
Становлення, розвиток та сучасний стан окремого провадження в 

Україні та світі. Сутність окремого провадження – методологічний 

підхід. 

4 

9 Тема 9. Наказне провадження, його особливості та проблемні 

питання. 
Історія розвитку наказного провадження. 

Наказне провадження за чинним Цивільним процесуальним кодексом 

України: проблеми теорії та практики. 

4 

10 Тема 10. Теоретико - правові проблеми апеляційного провадження 

як стадії цивільного процесу. 

Апеляція як процесуальна форма перегляду судових рішень у 

цивільному процесі. Механізм реалізації права на інстанційне 

оскарження судових рішень. Нормативно-правові та прикладні 

проблеми апеляції в сфері забезпечення законності та обґрунтованості 

судових рішень. 

4 

11 Тема 11. Сутність касаційного перегляду судових рішень у 

цивільних справах. 
Поняття та завдання касаційного провадження. 

Загальна характеристика підстав касаційного оскарження судових 

рішень у цивільних справах. 

4 

 Разом 36 

 

6. Теми семінарських занять  

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. Суд як організаційна основа цивільного процесу. 

(здобувачі досліджують ґенезу правового статусу суду в Україні, 

сучасний стан вітчизняної судової системи та напрямки її 

реформування) 

2 

2 Тема 2. Сучасні проблеми доступу до правосуддя та юридичної 

допомоги. 

(здобувачами здійснюється дослідження процесуального законодавства 

в частині забезпечення доступу до правосуддя учасників цивільних 

правовідносин та визначення процесуальних механізмів уникнення 

значної кількості дрібних та необґрунтованих позовів) 

2 

3 Тема 3. Позовне провадження як універсальне провадження в сфері 

цивілістичних галузей процесуального права. 

Виконання ситуаційних практичних завдань (складання процесуальних 

документів, формування стратегії поведінки учасника процесу під час 

розгляду судом справи у порядку позовного провадження) 

2 

4 Тема 4. Стадії цивільного процесуального права та їх порівняльний 

аналіз з іншими процесуальними галузями права цивілістичного 

спрямування. 

2 
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(дослідження змісту стадій цивільного судочинства, здійснення 

порівняльного аналізу стадій цивільного, адміністративного та 

господарського судочинства) 

5 Тема 5. Процесуальне представництво та шляхи його розвитку в 

цивільному процесуальному праві України. 

(формування стратегії поведінки процесуального представника сторін 

спору, дослідження проблемних аспектів процесуального 

представництва) 

4 

6 Тема 6. Процесуальні строки в цивільному судочинстві, проблеми 

та шляхи їх подолання. 

(дослідження правових позицій Верховного Суду щодо обчислення 

процесуальних строків у цивільному судочинстві) 

4 

7 Тема 7. Доказове право як наука. його правова природа та місце в 

теорії процесуального права. 

(формування стратегії доказування при розгляді судом різних 

категорій справ) 

4 

8 Тема 8. Окреме провадження в цивільному процесі. 

(дослідження проблемних аспектів участі заявників та зацікавлених 

осіб у справах окремого провадження) 

4 

9 Тема 9. Наказне провадження, його особливості та проблемні питання. 

(підготовка процесуальних документів у справах наказного 

провадження: заяви про видачу судового наказу, судового наказу, аяви 

про скасування судового наказу) 

4 

10 Тема 10. Теоретико - правові проблеми апеляційного провадження як 

стадії цивільного процесу (дослідження проблемних аспектів 

визначення меж апеляційного оскарження судових рішень, формування 

стратегії поведінки сторін при розгляді апеляційної скарги судом 

апеляційної інстанції) 

4 

11 Тема 11. Сутність касаційного перегляду судових рішень у цивільних 

справах (case-study) 

4 

 Разом 36 

 

7. Самостійна робота  

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. Суд як організаційна основа цивільного процесу. 

Поняття відводу суддів в цивільному процесі. Проблеми судової 

практики щодо здійснення відводу  судді. 

Аналіз наукових публікацій за темою (відповідно до рекомендацій 

викладача чи на вибір здобувача). 

6 

4 Тема 2. Сучасні проблеми доступу до правосуддя та юридичної 

допомоги. 
Проблеми територіального фактору побудови судової системи 

недотримання розумних строків розгляду справ. Відсутність 

процесуальних можливостей для розгляду судами масових позовів. 

Процесуальні проблеми доступу до правосуддя. 

Аналіз наукових публікацій за темою (відповідно до рекомендацій 

викладача чи на вибір здобувача). 

6 

4 Тема 3. Позовне провадження як універсальне провадження в 

сфері цивілістичних галузей процесуального права. 
Відновлення втраченого судового провадження. 

Особливості позовного провадження у справах про визнання 

6 
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необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави. 

Аналіз наукових публікацій за темою (відповідно до рекомендацій 

викладача чи на вибір здобувача). 

4 Тема 4. Стадії цивільного процесуального права та їх 

порівняльний аналіз з іншими процесуальними галузями права 

цивілістичного спрямування. 

Процесуально-порівняльна характеристика учасників цивільного, 

господарського та адміністративного процесу. 

Аналіз наукових публікацій за темою (відповідно до рекомендацій 

викладача чи на вибір здобувача). 

6 

5 Тема 5. Процесуальне представництво та шляхи його розвитку 

в цивільному процесуальному праві України. 
Огляд окремих із поширених у сучасному судочинстві проблем, 

пов’язаних із представницькою діяльністю.  

Аналіз наукових публікацій за темою (відповідно до рекомендацій 

викладача чи на вибір здобувача). 

6 

6 Тема 6. Процесуальні строки в цивільному судочинстві, проблеми 

та шляхи їх подолання. 

Процесуальні строки в сфері матеріального права та їх вплив на 

розгляд цивільних справ 

Аналіз наукових публікацій за темою (відповідно до рекомендацій 

викладача чи на вибір здобувача). 

8 

7 Тема 7. Доказове право як наука. його правова природа та місце в 

теорії процесуального права. 

Поняття доказів та доказування на сучасному етапі становлення 

доказового права. 

Аналіз наукових публікацій за темою (відповідно до рекомендацій 

викладача чи на вибір здобувача). 

8 

8 Тема 8. Окреме провадження в цивільному процесі. 
Місце окремого провадження в цивільному процесуальному праві та 

зміст його цивільних процесуальних правовідносин. 

Аналіз наукових публікацій за темою (відповідно до рекомендацій 

викладача чи на вибір здобувача). 

8 

9 Тема 9. Наказне провадження, його особливості та проблемні 

питання. 
Міжнародна практика щодо наказного провадження. 

Аналіз наукових публікацій за темою (відповідно до рекомендацій 

викладача чи на вибір здобувача). 

8 

10 Тема 10. Теоретико - правові проблеми апеляційного 

провадження як стадії цивільного процесу. 

Європейські підходи до апеляції як стадії судового провадження. 

Аналіз наукових публікацій за темою (відповідно до рекомендацій 

викладача чи на вибір здобувача). 

8 

11 Тема 11. Сутність касаційного перегляду судових рішень у 

цивільних справах. 
Окремі питання реалізації права касаційного оскарження 

судових рішень та розгляду справ в суді касаційної інстанції. 

Аналіз наукових публікацій за темою (відповідно до 

рекомендацій викладача чи на вибір здобувача). 

8 

 Разом  78 
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 1. Методи навчання за джерелом знань: 

 1.1. Словесні: розповідь, пояснення, бесіда, лекція, робота з книгою (читання,   

конспектування тощо).  

 1.2. Наочні: демонстрація, ілюстрація. 

 1.3. Практичні:  практична робота. 

 

 2. Методи навчання за характером логіки пізнання. 

 2.1.Аналітичний. 

 2.2. Індуктивний метод. 

2.3. Дедуктивний метод. 

 

 3. Методи навчання за характером та рівнем самостійної розумової діяльності 

студентів. 

 3.1. Проблемний   (чи проблемно-інформаційний) 

 3.2.Пояснювально-демонстративний 

 

 4.  Активні методи навчання  -  використання технічних засобів навчання,    ділові та 

рольові  ігри, використання проблемних ситуацій,  імітаційні методи навчання (побудовані на 

імітації майбутньої професійної діяльності), використання  контролюючих тестів, використання 

опорних конспектів лекцій. 

 

5. Інтерактивні технології навчання  -  використання мультимедійних технологій,   

діалогове навчання. 

 

11. Методи контролю 

 

 1. Рейтинговий контроль за 100-бальною шкалою оцінювання ЄКТС 

 2. Проведення проміжного контролю протягом семестру (проміжна атестація) 

 3.Оцінка поточної роботи студентів: 

 - рівень знань, продемонстрований на  семінарських заняттях;  

-  активність під час обговорення питань, що винесені на заняття; 

 - експрес-контроль під час аудиторних занять; 

 - самостійне опрацювання теми в цілому чи окремих питань; 

- написання рефератів; 

 - результати тестування; 

 - письмові завдання при проведенні контрольних робіт; 

 - виробничі ситуації. 

 4. Пряме врахування у підсумковій оцінці виконання студентом певного індивідуального 

завдання :  

 - навчально-дослідна робота; 

  - навчально-практичне дослідження із презентацією результатів тощо. 

 

 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти (денна форма навчання) 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

Р
а
зо

м
 

за
 

м
о
д

у
л

і 

т
а
 С

Р
С

 Ате- 

ста- 

ція 

Су- 

ма Модуль 1 – 40 балів 

Змістовий модуль 1 

35 балів 

Змістовий модуль 2 

35 балів 
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Т1 Т2 Т3 Т4 

 

Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 85
1
 

(70+15) 

15
2
 100 

5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 

 

Розподіл балів системи ЄКТС за результатами навчання і семестровій (підсумковій) 

атестації у формі екзамену: 

на денній формі навчання  

до 40 балів – за результатами модульного контролю протягом семестру; 

до 15 балів – за результатами проміжної атестації; 

до 15 балів – за виконання самостійної роботи; 

до 30 балів – за результатами семестрової (підсумкової) атестації; 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсової 

роботи 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
75-81 С 

69-74 D 
задовільно  

60-68 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

13. Методичне забезпечення 

1. Актуальні проблеми цивільного процесу: Конспект лекцій для аспірантів спеціальності 

081 Право, кваліфікація доктор філософії  (PhD)/ Суми, 2020 р., 139 с. 

2. Актуальні проблеми цивільного процесу. Методичні вказівки щодо проведення 

семінарських занять для аспірантів спеціальності 081 Право, кваліфікація доктор 

філософії  (PhD). Суми, 2020 р., 30 с. 

3. Актуальні проблеми цивільного процесу. Методичні вказівки для самостійної роботи 

аспірантів спеціальності 081 Право, кваліфікація доктор філософії  (PhD). Суми, 2020 

р., 28 с. 

 

14. Рекомендована література 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА 

1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 

р// Відомості Верховної Ради України.  1996. № 30. ст. 141. 

2. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. (в редакції Закону № 2147-

VIII від 03.10.2017 р.) // Відомості Верховної Ради України.  2017. № 48. ст.436 

                                           
1
 Здобувач має продемонструвати розуміння сутності основних принципів цивільного процесуального права та 

реалізації їх у ході наукових досліджень і формування пропозицій щодо вдосконалення цивільного процесуального 

законодавства (ДРН 1, ДРН 2,  ДРН 4, ДРН 6) 
2
 Тест множинного вибору та аналітичні завдання (ДРН 3, ДРН 5, ДРН 7) 



14 

 

  

3. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 р. (в редакції Закону № 

2147-VIII від 03.10.2017 р.) // Відомості Верховної Ради України. 2017. № 48. ст.436. 

4. Про судоустрій та статус суддів :  Закон України від 02.06.2016 р. // Відомості Верховної 

Ради України.  2016. № 31. ст.545. 

5.  Про судовий збір : Закон України від 08.07.2011 р. // Відомості Верховної Ради України.  

2012. № 14. ст.87. 

6. Про виконавче провадження :  Закон України від 02.06.2016 р. // Відомості Верховної 

Ради України.  2016. № 30. ст.542. 

7. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України.  2003. 

№№ 40-44. ст.356. 

8. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. // Відомості Верховної Ради України.  2011. 

№ 13-14, № 15-16, № 17. ст.112. 

 

СПЕЦІАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА 

Базова 

1. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар/за заг. ред. 

д.ю.н., професора, академіка Академії наук вищої школи України М.М. Ясинка. К.: 

Алерта, 2018. 650 с.  

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

за заг. ред. д.ю.н., професора, академіка Академії наук вищої школи України М.М. 

Ясинка. К. : Алерта, 2021. Т. 1. 330 с. 

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

за заг. ред. д.ю.н., професора, академіка Академії наук вищої школи України М.М. 

Ясинка. К. : Алерта, 2021. Т. 2. 572 с. 

4. Цивільне процесуальне право України: підручник. / М.М.Ясинок, М.П.Курило, 

О.В.Кіріяк, О.О.Кармаза, С.І.Запара та ін.; За заг. ред. д.ю.н. професора М.М. Ясинка. К.: 

Алерта, 2016. 576 с. 

5. Цивільний процес України: підручник. / за заг. ред. д.ю.н., доцента М.М. Ясинка. К.: 

Алерта, 2014. – 744 с. 

6. Масюк В.В., Акулова М.Ю. Цивільний процес у схемах і таблицях : навч. посіб.  Х.: 

Право, 2014. 192 с. 

7. Іваненко Л.М., Язвінська О.М. Захист прав споживачів : підручник. К.: Юрінком Інтер, 

2014. 496 с.   

 

Допоміжна 

8. Басай О. В. Загальні засади (принципи) цивільного законодавства України : дис. … д-ра. 

юрид. наук. Одеса, 2014. 422 с. 

9. Бондаренко-Зелінська Н. Л. Підготовка цивільних справ до судового розгляду як стадія 

цивільного процесу: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2007. 23 с. 

10. Гаврік Р. О. Законна сила судових рішень у цивільних справах: дис. ... канд. юрид. наук. 

Київ, 2011. 224 с. 

11. Дузінкевич Т. І. Повноваження суду першої інстанції цивільної юрисдикції: дис. … канд. 

юрид. наук. Івано-Франківськ, 2015.  279 с. 
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ДОДАТОК  

до робочої програми навчальної дисципліни (силабуса) Актуальні проблеми 

цивільного процесу 

Таблиця – Узгодження результатів навчання з дисципліни (ДРН) з програмними 

результатами навчання (ПРН) ОНП Право, спеціальність 081 ПРАВО 

Результати навчання з 
дисципліни 

Програмні результати навчання 
ПРН 2 ПРН 3   ПРН 8 ПРН 11 ПРН 17 ПРН 18 

ДРН 1. знання історії розвитку та 
сучасного стану наукових досліджень у 
сфері цивільного процесуального права 
здатність до їх критичного аналізу; 

  Х  Х  

ДРН 2. розуміння сутності основних 
принципів цивільного процесуального 
права та реалізація їх у ході наукових 
досліджень і формування пропозицій 
щодо вдосконалення цивільного 
процесуального законодавства; 

     Х 

ДРН 3. знання, розуміння та здатність до 
застосування методологічного 
інструментарію проведення наукових 
досліджень; 

Х      

ДРН 4. здатність до розуміння та 
узагальнення теоретичних і практичних 
проблем пов’язаних із здійсненням 
цивільного судочинства; 

   Х   

ДРН 5. здатність до оволодіння 
науковою термінологією та вміння 
збирати, опрацьовувати та аналізувати 
правові джерела (нормативні акти, 
доктринальні джерела, судову 
практику); 

   Х   

ДРН 6. здатність вести наукову дискусію 
з актуальних питань цивільного 
процесуального права; 

    
Х 

 

ДРН 7. здатність до формулювання 
наукової проблеми з огляду на ціннісні 
орієнтири сучасного суспільства та стан її 
наукової розробки, робочі гіпотези 
досліджуваної проблеми, які мають 
розширювати і поглиблювати стан 
наукових досліджень. 

 

Х 

    

 


