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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
 

Цивільний процес - навчальний курс, спрямований на вивчення порядку розгляду та 

вирішення цивільних справ ,  інститутів цивільного процесуального права, які складають 
його систему, у тому числі цивільні процесуальні правовідносини, докази та доказування, 
розвиток цивільного процесу за стадіями  та провадженнями, процесуальні питання 
виконання судових рішень.  

Формат курсу. Змішаний - курс має супровід на платформі  Elearn.  
Пререквізити: вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння тем змістових 

модулів 1-4 навчальної дисципліни «Цивільне право», «Господарське право» , 
«Господарський процес».  

Кореквізити: опанування навчальної дисципліни «Господарський процес» 

Постреквізити: виробнича практика. 

 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 
(лекції/лабор

аторні, 
практичні, 

семінарські)  

Результати навчання Завдання Оцінювання 

Модуль 1. . Загальні положення цивільного процесуального права України  
Тема 1. Загальні 
положення 

цивільного 
процесуального 
права. 

 

 

2/2 

Знати загальні та 
спеціальні норми 

матеріального-
процесуального права 

Опрацювання 
теоретичних 

питань.  
Виконання 
самостійної 
роботи (в.т.ч. в 

elearn) 
Розв’яззання 
практичних 
завдань 

Відвідування 
лекції/семінар

у – 1 бал 
Робота на 

семінарському 
занятті* – 0-10 

балів 
Виконання 

завдань 
самостійної 

https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=2672
https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=2355


роботи  - 0-5 
бали 

Тема 2. 
Принципи 
цивільного 

процесуального 
права. 

2/2 Вміти застосовувати 
на практиці загальні 

та спеціальні 

принципи цивільного 
процесуального права 

 

Опрацювання 
теоретичних 
питань.  

Виконання 
самостійної 
роботи (в.т.ч. в 
elearn) 

 

Відвідування 
лекції/семінар

у – 1 бал 

Робота на 
семінарському 
занятті* – 0-10 

балів 

Виконання 
завдань 

самостійної 
роботи  - 0-5 

бали 
Тема 3. Цивільні 

процесуальні 
відносини.  

2/2 Вміти розпізнавати 

та застосовувати 
норми ЦПК  

Опрацювання 

теоретичних 
питань.  
Виконання 
самостійної 

роботи (в.т.ч. в 
elearn) 
 

Відвідування 

лекції/семінар
у – 1 бал 

Робота на 
семінарському 

занятті* – 0-10 
балів 

Виконання 
завдань 

самостійної 
роботи  - 0-5 

бали 

Тема 4. 
Державні 
стандарти 
навчальної 

дисципліни 

2/2 Знати основні 
стандарти  

 

Опрацювання 
теоретичних 
питань.  
Виконання 

самостійної 
роботи (в.т.ч. в 
elearn) 
Розв’яззання 

практичних 
завдань 

Відвідування 
лекції/семінар

у – 1 бал 
Робота на 

семінарському 
занятті* – 0-10 

балів 
Виконання 

завдань 
самостійної 
роботи  - 0-7 

бали 

Модульна 
робота № 1 

   30  

Модуль 2. Загальна характеристика суб’єктів цивільного процесуального права 

України 
 

Тема 5. Суд як 
суб'єкт 
цивільного 
процесу 

2/2 Знати структуру 
судів загальної 

юрисдикції  

Опрацювання 
теоретичних 
питань.  
Виконання 

самостійної 
роботи (в.т.ч. в 
elearn) 
 

Відвідування 
лекції/семінар

у – 1 бал 
Робота на 

семінарському 
занятті* – 0-10 

балів 
Виконання 

завдань 



самостійної 
роботи  - 0-5 

бали 
Тема 6. Сторони 
у цивільному 

процесі. Інші 
учасники 
цивільного 
процесу.  

2/2 Знати права та 
обов’язки сторін та 

учасників цивільного 
процесу 

Опрацювання 
теоретичних 

питань.  
Виконання 
самостійної 
роботи (в.т.ч. в 

elearn) 
 

Відвідування 
лекції/семінар

у – 1 бал 
Робота на 

семінарському 
занятті* – 0-10 

балів 
Виконання 

завдань 
самостійної 

роботи  - 0-5 
бали 

Тема 7. Треті 
особи в 
цивільному 
процесі 

2/2 Знати права та 
обов’язки третіх 
сторін цивільного 

процесу 

Опрацювання 
теоретичних 
питань.  
Виконання 

самостійної 
роботи (в.т.ч. в 
elearn) 
 

Відвідування 
лекції/семінар

у – 1 бал 
Робота на 

семінарському 
занятті* – 0-10 

балів 
Виконання 

завдань 
самостійної 
роботи  - 0-5 

бали 

Тема 8. 
Представництво 
в цивільному 

процесі 

2/2 Вміти вступати у 
процес як представник 

/ адвокат  

 

Опрацювання 
теоретичних 
питань.  

Виконання 
самостійної 
роботи (в.т.ч. в 
elearn) 

 

Відвідування 
лекції/семінар

у – 1 бал 

Робота на 
семінарському 
занятті* – 0-10 

балів 

Виконання 
завдань 

самостійної 
роботи  - 0 -7 

бали  
 

Модульна 

робота № 2 

   30 

Модуль 3 Питання підготовки до подачі позовної заяви  



ема 9. Строки в 
цивільному 

процесі 

2/2 Вміти опрацювати 
спеціальне 

законодавство та 
розробити договір 

перевезення будь-яким 
транспортом 

 

Опрацювання 
теоретичних 

питань.  
Виконання 
самостійної 
роботи (в.т.ч. в 

elearn) 
 

Відвідування 
лекції/семінар

у – 1 бал 
Робота на 

семінарському 
занятті* – 0-10 

балів 
Виконання 

завдань 
самостійної 

роботи  - 0-5 
бали 

Тема 10. Судові 

витрати 

2/2 Вміти порахувати 

судовий збір та судові 
витрати 

 

Опрацювання 

теоретичних 
питань.  
Виконання 
самостійної 

роботи (в.т.ч. в 
elearn) 
 

Відвідування 

лекції/семінар
у – 1 бал 

Робота на 
семінарському 

занятті* – 0-10 
балів 

Виконання 
завдань 

самостійної 
роботи  - 0-5 

бали 

Тема 11. Докази 
та доказування  

2/2 Знати види доказів та 
порядок їх залучення 

до справи  

Опрацювання 
теоретичних 
питань.  

Виконання 
самостійної 
роботи (в.т.ч. в 
elearn) 

 

Відвідування 
лекції/семінар

у – 1 бал 

Робота на 
семінарському 
занятті* – 0-10 

балів 

Виконання 
завдань 

самостійної 
роботи  - 0-5 

бали 
Тема 12. 
Юридична 

відповідальність 
у цивільному 
процесі. 

2/2 Вміти розрізняти 
цивільну 

відповідальність у 
цивільному процесі 

Опрацювання 
теоретичних 

питань.  
Виконання 
самостійної 
роботи (в.т.ч. в 

elearn) 
 

Відвідування 
лекції/семінар

у – 1 бал 
Робота на 

семінарському 
занятті* – 0-10 

балів 
Виконання 

завдань 
самостійної 

роботи  - 0-7 
бали 

Модульна 

робота № 3 

   30 

Модуль 4. Позовне провадження. Наказне провадження. Окреме провадження 



Тема 13. 
Загальна 

характеристика 
позовного 
провадження  

2/2 Знати структуру та 
порядок подачі 

позовної заяви 

Опрацювання 
теоретичних 

питань.  
Виконання 
самостійної 
роботи (в.т.ч. в 

elearn) 
 

Відвідування 
лекції/семінар

у – 1 бал 
Робота на 

семінарському 
занятті* – 0-10 

балів 
Виконання 

завдань 
самостійної 

роботи  - 0-5 
бали 

Тема 14. 

Відкриття 
провадження у 
справі 

2/2 Знати порядок 

відкриття 
провадження 

Опрацювання 

теоретичних 
питань.  
Виконання 
самостійної 

роботи (в.т.ч. в 
elearn) 
 

Відвідування 

лекції/семінар
у – 1 бал 

Робота на 
семінарському 

занятті* – 0-10 
балів 

Виконання 
завдань 

самостійної 
роботи  - 0-5 

бали 

Тема 15. 
Підготовка 
справи до 

судового 
розгляду 

2/2 Знати порядок 
підготовки до справи 

Опрацювання 
теоретичних 
питань.  

Виконання 
самостійної 
роботи (в.т.ч. в 
elearn) 

 

Відвідування 
лекції/семінар

у – 1 бал 

Робота на 
семінарському 
занятті* – 0-10 

балів 

Виконання 
завдань 

самостійної 
роботи  - 0-5 

бали 
Тема 16. 
Судовий 

розгляд. 

2/2 Вміти виступати в 
суді по цивільним 

справам 

Опрацювання 
теоретичних 

питань.  
Виконання 
самостійної 
роботи (в.т.ч. в 

elearn) 
 

Відвідування 
лекції/семінар

у – 1 бал 
Робота на 

семінарському 
занятті* – 0-10 

балів 
Виконання 

завдань 
самостійної 

роботи  - 0-7 
бали  

Модульна 

робота № 4 

   30 

Модуль 5. Види проваджень 



Тема 17. Судові 
рішення.  

2/2 Знати структуру 
судових рішень 

Опрацювання 
теоретичних 

питань.  
Виконання 
самостійної 
роботи (в.т.ч. в 

elearn) 
 

Відвідування 
лекції/семінар

у – 1 бал 
Робота на 

семінарському 
занятті* – 0-10 

балів 
Виконання 

завдань 
самостійної 

роботи  - 0-5 
бали 

Тема 18. 

Заочний розгляд 
цивільної справи 

2/2 Знати особливості 

заочного розгляду 
справи 

Опрацювання 

теоретичних 
питань.  
Виконання 
самостійної 

роботи (в.т.ч. в 
elearn) 
 

Відвідування 

лекції/семінар
у – 1 бал 

Робота на 
семінарському 

занятті* – 0-10 
балів 

Виконання 
завдань 

самостійної 
роботи  - 0-5 

бали 

Тема 19. Наказне 
провадження  

2/2 Знати особливості 
наказного 

провадження 

Опрацювання 
теоретичних 
питань.  

Виконання 
самостійної 
роботи (в.т.ч. в 
elearn) 

 

Відвідування 
лекції/семінар

у – 1 бал 

Робота на 
семінарському 
занятті* – 0-10 

балів 

Виконання 
завдань 

самостійної 
роботи  - 0-5 

бали 
Тема 20. Окреме 
провадження  

2/2 Вміти написати 
документи 

процесуального 
характеру у окремому 

провадженні 

Опрацювання 
теоретичних 

питань.  
Виконання 
самостійної 
роботи (в.т.ч. в 

elearn) 
 

Відвідування 
лекції/семінар

у – 1 бал 
Робота на 

семінарському 
занятті* – 0-10 

балів 
Виконання 

завдань 
самостійної 

роботи  - 0-7 
бали 

Модульна 

робота № 5 

   30 

Модуль 6 Особливості перегляду судових рішень. 



Тема 21. 
Апеляційне 

провадження  

2/2 Вміти оскаржити 
судове рішення першої 

інстанції  

Опрацювання 
теоретичних 

питань.  
Виконання 
самостійної 
роботи (в.т.ч. в 

elearn) 
 

Відвідування 
лекції/семінар

у – 1 бал 
Робота на 

семінарському 
занятті* – 0-10 

балів 
Виконання 

завдань 
самостійної 

роботи  - 0-5 
бали 

Тема 22. 

Касаційне 
провадження.  

2/2 Вміти оскаржити 

судове рішення 
апеляційної інстанції  

Опрацювання 

теоретичних 
питань.  
Виконання 
самостійної 

роботи (в.т.ч. в 
elearn) 
 

Відвідування 

лекції/семінар
у – 1 бал 

Робота на 
семінарському 

занятті* – 0-10 
балів 

Виконання 
завдань 

самостійної 
роботи  - 0-5 

бали 

Тема 23. 
Провадження в 

зв’язку з ново 

виявленими 
обставинами.  

2/2 Знати особливості 
нововиявлених 

обставин 

Опрацювання 
теоретичних 
питань.  

Виконання 
самостійної 
роботи (в.т.ч. в 
elearn) 

 

Відвідування 
лекції/семінар

у – 1 бал 

Робота на 
семінарському 
занятті* – 0-10 

балів 

Виконання 
завдань 

самостійної 
роботи  - 0-5 

бали 
Тема 24. 

Процесуальні 

питання 
виконання 

судових рішень. 

2/2 Знати порядок 
виконання судових 

рішень 

Опрацювання 
теоретичних 

питань.  
Виконання 
самостійної 
роботи (в.т.ч. в 

elearn) 
 

Відвідування 
лекції/семінар

у – 1 бал 
Робота на 

семінарському 
занятті* – 0-10 

балів 
Виконання 

завдань 
самостійної 

роботи  - 0-7 
бали 

Модульна 

робота № 6 

   30 

Всього за  семестр 70 
Екзамен    30  



Всього за курс 100 
*  - за умов заочного навчання чи дистанційного навчання робота на семінарському 

занятті може бути у формі завданнь до семінарських занять на платформі Elearn 

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

 
Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Письмові роботи, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, не оцінюються. Про наявність поважної 
причини, викладач попереджається у  письмовому вигляді у 
каналі Телеграм студентом або підтверджується деканатом. 
Перескладання можливе під час сесії у спеціально обумовлений 

час. 
Політика щодо 

академічної 

доброчесності:  

Дотримання академічної доброчесності студентами та 
відповідальність за її порушення регулюються Положенням про 

академічну доброчесність у Національному університеті 
біоресурсів і природокористування України.  

Політика щодо 

відвідування: 
Відвідування занять згідно розкладу, студентами зфн, сприяє 

підвищенню навчального рейтингу.  

 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Рейтинг студента, 

бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре 
60-73 задовільно 

0-59 незадовільно не зараховано 

 

 

 
 
 


