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Структура і зміст програми виробничої практики з дисципліни
«Цивільний процес» для студентів 4 курсу юридичного факультету
ОС «Бакалавр» зі спеціальності 081 «Право», яка проводиться
дистанційно
1. Програма навчальної практики
№ п/п
1
2
3
4
5
6

Тема практичних занять
Ознайомлення з роботою електронного суду
Закріплення теоретичного матеріалу з навчальної дисципліни «Цивільний
процес»
Вивчення та закріплення вимог норм Цивільного процесуального кодексу
України до написання процесуальних документів
Вивчення та закріплення вимог норм Цивільного процесуального кодексу
України до написання процесуальних документів
Вивчення матеріалу технічної фіксації судового процесу
Оскарження рішень судів України в Європейському суді

2. Практичні завдання з програми практики, які виконуються дистанційно
№
п/
п
1

1

1

1

Завдання, які потрібно виконати дистанційно

Примітка*

Завдання 1
Реєстрація
в
підсистемі
«Електронний
суд»
за Для кожної секції
посиланням https://id.court.gov.ua/
Завдання 2
Надати відповіді на теоретичні запитання, які є вибірковими по Окремі завдання для
всій дисципліни
кожної групи
Завдання 3
Написання процесуальних документів:
Окремі завдання для
Секція 1 - Скарга на дії/бездіяльність органу примусового кожної групи
виконання
Секція 2 – Заява про відновлення втраченого судового
провадження
Секція 3 - Заява про повернення судового збору.
Завдання 4
Написання процесуальних документів, направлених на Окремі завдання для
оскарження рішень недержавних органів:
кожної групи
Секція 1 - Заява про оспорювання рішень міжнародних
комерційних арбітражів.
Секція 2 - Заява про видачу виконавчого документа на
примусове виконання рішення міжнародного комерційного
арбітражу.
Секція 3 – Заява про оскарження рішення третейського суду.
Завдання 5

1

Написання протоколу судового засідання із модельованого Окремі завдання для
судового засідання, що прикриплюється керівником практики на кожної групи
платформі
Завдання 6

1

Написання заяви до Європейського суду з прав людини у Окремі завдання для
цивільній справі:
кожної групи
Секція 1 - Заява про застосування права на справедливий
суд (ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних
свобод).
Секція 2 - Заява про застосування права на свободу
зібрань і об’єднання (ст. 11 Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод).
Секція 3 – Заява про застосування права на повагу до
приватного і сімейного життя (ст. 8 Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод).

3. Методичні рекомендації щодо виконання дистанційних завдань з
навчальної практики
Індивідуальні
завдання, які
потрібно виконати
дистанційно
Тема 1

Методичні рекомендації до його виконання
Завдання виконуються на платформі Elern

Відповідно до наказу ДСА України від 22.12.2018 №628 «Про
Вивчення
та проведення тестування підсистеми «Електронний суд» у місцевих
реєстрація
в та апеляційних судах розпочалась експлуатація підсистеми
підсистемі
«Електронний суд» в тестовому режимі.
«Електронний суд»
З цього часу приймання та реєстрація процесуальних документів,
надісланих з електронної пошти з доменним іменем
«@mail.gov.ua» або з будь-яких інших доменних імен, судами не
здійснюється.
Згідно з вимогами розділу XI Положення про автоматизовану
систему документообігу суду, приймання та реєстрація надісланих
до суду учасниками судового процесу процесуальних документів
повинні здійснюватись з офіційних електронних адрес
(Електронних кабінетів), які вони мають створити в Електронному
суді, розміщеному за посиланням: https://cabinet.court.gov.ua

Тема 2
Закріплення
теоретичних знань

Тема 3
Написання
процесуальних
документів,
направлених
на
виконання
судових
рішень

- загальних засад цивільного процесуального права, його
предмету та методу;
- системи принципів цивільного судочинства;
процесуального
статусу
суб’єктів
цивільних
процесуальних правовідносин;
- видів цивільної підсудності;
- порядку обчислення процесуальних строків, їх зупинення,
поновлення та продовження;
- порядку сплати судового збору;
- особливостей наказного цивільного судочинства;
- порядку досудового та судового розгляду справ;
- сутності і значення окремого провадження, особливостей
розгляду справ окремого провадження;
- апеляційного і касаційного оскарження рішення суду,
підстав перегляду судових рішень у зв’язку з нововиявленими
обставинами;
- порядку третейського розгляду цивільних справ;
- правил визнання та звернення до виконання рішення
іноземних судів в Україні.
Згідно з положеннями статті 129 Конституції України
однією з основних засад здійснення судочинства є обов’язковість
судового рішення.
Відповідно до статті 1291 Конституції України суд ухвалює
рішення іменем України. Судове рішення є обов’язковим до
виконання.
Держава забезпечує виконання судового рішення у
визначеному законом порядку.
Контроль за виконанням судового рішення здійснює суд.
Порядок примусового виконання судових рішень
регламентовано спеціальним законом – Законом України «Про
виконавче провадження».
Необхідно знати, що виконавчі документи можуть бути
пред’явлені до примусового виконання протягом трьох років, крім
посвідчень комісій по трудових спорах та виконавчих документів,
за якими стягувачем є держава або державний орган, які можуть
бути пред’явлені до примусового виконання протягом трьох
місяців.
Указані строки встановлюються для виконання рішення з
наступного дня після набрання ним законної сили чи закінчення
строку, встановленого в разі відстрочки чи розстрочки виконання
рішення, а якщо рішення підлягає негайному виконанню – з
наступного дня після його прийняття.
Виконавчий документ про стягнення періодичних платежів
у справах про стягнення аліментів, відшкодування шкоди,
заподіяної внаслідок каліцтва чи іншого ушкодження здоров’я,
втрати годувальника тощо може бути пред’явлено до виконання
протягом усього періоду, на який присуджені платежі.
Стягувач, який пропустив строк пред’явлення виконавчого
документа до виконання, має право звернутися із заявою про
поновлення такого строку до суду, який видав виконавчий

документ, або до суду за місцем виконання (стаття 12 Закону
України «Про виконавче провадження»).
Виконання рішення, яке зобов’язує боржника вчинити певні
дії, здійснюється виконавцем за місцем вчинення таких дій (стаття
24 Закону України «Про виконавче провадження»).
Тема 4
Написання
процесуальних
документів,
направлених
на
оскарження
рішень
недержавних судів

Міжнародний арбітраж аналогічно внутрішнє судовий
розгляд, але замість того, щоб місце перед національним судом це
відбувається до приватних суддів, відомих як арбітри.
Це узгоджений, нейтральний, палітурка, приватний і закріплене за
соби
вирішення
міжнародних
суперечок,
який,
як
правило, швидше і дешевше ніж внутрішнє судовий розгляд.
Використання міжнародного арбітражу розвивалася, щоб
сторони від різних правових, мовні та культурні традиції
вирішувати свої суперечки в остаточній і обов'язковій формі, як
правило, без формальностей процесуальних правил їх власних
правових систем.
Міжнародний арбітраж іноді називають гібридна форма
вирішення міжнародних суперечок, так як він поєднує в собі
елементи процедури цивільного права і загального права
процедури, дозволяючи боку значної можливість розробити
арбітражну процедуру відповідно до якого їх суперечка буде
вирішено. Міжнародний арбітраж може бути використаний для
вирішення будь-якого спору, який вважається “підлягає розгляду в
арбітражному порядку,” термін, сфера варіюється від держави до
держави, але який включає в себе більшість комерційних
суперечок.
Компанії часто включають в себе міжнародні арбітражні
угоди в своїх комерційних договорів з іншими підприємствами, так
що в разі виникнення спору за договором вони зобов'язані
здійснювати арбітраж, а не проводити традиційну судову тяжбу.
Арбітраж також може бути використаний обома сторонами для
вирішення спору через те, що відомо як «угода уявлення», який є
просто арбітражна угода, яка підписана після того, як суперечка
вже виник.

Тема 5
Технічна
фіксація
Фіксування судового процесу — це офіційна діяльність суду
судового процесу
з послідовного відображення ходу судового розгляду, закріплення
процесуальних дій, вчинених учасниками судового процесу, яка
відповідно
до
закону
здійснюється
за
допомогою
звукозаписувального технічного засобу, ведення журналу судового
засідання та складення відповідних протоколів.
Відповідно до ст. 129 Конституції однією з основних засад
судочинства є його повне фіксування технічними засобами.
Суд під час судового розгляду адміністративної справи
здійснює повне фіксування судового засідання за допомогою відеота (або) звукозаписувального технічного засобу в порядку,

визначеному Положенням про Єдину судову інформаційнотелекомунікаційну систему.
За наявності заперечень з боку будь-кого з учасників
судового процесу проти здійснення повного фіксування судового
засідання за допомогою відеозаписувального технічного засобу
таке
фіксування
здійснюється
лише
за
допомогою
звукозаписувального технічного засобу.
Фіксування судового засідання технічним засобом здійснює
секретар судового засідання.
Технічний запис судового засідання є додатком до
протоколу судового засідання і після закінчення судового
засідання приєднується до матеріалів справи.
У разі неявки у судове засідання всіх учасників справи або
якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи
здійснюється за відсутності учасників справи (у тому числі при
розгляді справи в порядку письмового провадження), фіксування
судового засідання за допомогою вукозаписувального технічного
засобу не здійснюється.
Тема 6
Оскарження рішень
Студент повинен заповнити бланк формуляра, скачаний з
судів
України
в офіційного сайту ЄСПЛ в останній редакції. Його можна скачати
Європейському суді
в українській версії. Скачаний документ потрібно відкривати на
комп’ютері. Для цього знадобиться програма Adobe Reader або
Foxit Reader. Якщо у вас немає таких програм, одну з них потрібно
завантажити та встановити, інакше документ не відкриється.
Обидві програми у вільному доступі в інтернеті.

4. Відеоматеріали з навчальної практики
Завдання, які потрібно виконати
дистанційно

Посилання на відеоматеріал

Тема 1
Реєстрація в підсистемі «Електронний https://id.court.gov.ua/
суд» за посиланням
Покрокова інструкція використання https://zp.arbitr.gov.ua/sud5009/gromadyanam/elелектронного суду
sud-reg/
Закріплення теоретичних знань

Тема 2
http://lutskntu.com.ua/sites/default/files/cpp_lekciy.pdf
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/1234567
89/16059/Izarova_Tsyvilnyi_protses_Ukrainy_navch
alnyi_posibnyk_dlia_studentiv.pdf?sequence=1&isA
llowed=y

Тема 3
Написання процесуальних документів, https://id.court.gov.ua/
направлених на виконання судових
рішень
https://court.gov.ua/userfiles/viksudcivil.pdf

http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/secretariat/p
ravo-na-sudovij-zaxist/poryadok-vikonannyasudovogo-rishennya/
Тема 4
Написання процесуальних документів, https://www.youtube.com/playlist?list=PL3cx9hiis8n
направлених на оскарження рішень aDp_hIhhqtdbm6y71m4DL7
недержавних судів
https://7aac.gov.ua/gromadyanam/poryadokoskarzhennya-rishen-dij-bezdiyalnosti-posadovixosib-shho-pracyuyut-v-sudi/
Технічна фіксація судового процесу

Тема 5
https://zib.com.ua/ua/134756yak_ubezpechitisya_vid_neyakisnogo_fiksuvannya_
sudovogo_proc.html

https://imi.org.ua/advices/yurysty-imi-rozrobylyinstruktsiyu-dlya-zhurnalistiv-schodo-fiksatsijisudovoho-protsesu-infohrafika-i2381
Тема 6
Оскарження рішень судів України в https://ls-group.kiev.ua/uk/oskarzhennya-rishenЄвропейському суді
natsionalnih-sudiv-u-yevropeyskomu-sudi-z-pravlyudiny
http://khpg.org/index.php?id=1080677442
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applic
ants/forms/ukr&c=

5. Виконання завдань дистанційно за допомогою платформи Elern
Завдання, які потрібно виконати дистанційно
платформа Elern
Завдання 1
Реєстрація в підсистемі «Електронний суд» за Секція 1 посиланням https://id.court.gov.ua/
https://elearn.nubip.edu.ua/mod/assign
/view.php?id=241822
Секція 2 https://elearn.nubip.edu.ua/mod/assign
/view.php?id=241830
Секція 3 https://elearn.nubip.edu.ua/mod/assign
/view.php?id=241832
Завдання 2
Надати відповіді на теоретичні запитання, які є Секція 1 вибірковими по всій дисципліни
https://elearn.nubip.edu.ua/mod/assign
/view.php?id=241847

Секція 2 https://elearn.nubip.edu.ua/mod/assign
/view.php?id=241848
Секція 3 https://elearn.nubip.edu.ua/mod/assign
/view.php?id=241849
Завдання 3
Написання процесуальних документів:
Секція 1 - Скарга на дії/бездіяльність органу
примусового виконання
Секція 2 – Заява про відновлення втраченого
судового провадження
Секція 3 - Заява про повернення судового збору.

Секція 1 https://elearn.nubip.edu.ua/mod/assign
/view.php?id=241855
Секція 2 https://elearn.nubip.edu.ua/mod/assign
/view.php?id=241856
Секція 3 https://elearn.nubip.edu.ua/mod/assign
/view.php?id=241857

Завдання 4
Написання
процесуальних
документів, Секція 1 направлених на оскарження рішень недержавних https://elearn.nubip.edu.ua/mod/assign
органів:
/view.php?id=241858
Секція 1 - Заява про оспорювання рішень Секція 2 міжнародних комерційних арбітражів.
https://elearn.nubip.edu.ua/mod/assign
Секція 2 - Заява про видачу виконавчого документа /view.php?id=241859
на примусове виконання рішення міжнародного Секція 3 комерційного арбітражу.
https://elearn.nubip.edu.ua/mod/assign
Секція 3 – Заява про оскарження рішення /view.php?id=241860
третейського суду.
Завдання 5
Написання протоколу судового засідання із Секція 1 модельованого
судового
засідання,
що https://elearn.nubip.edu.ua/mod/assign
прикриплюється
керівником
практики
на /view.php?id=242335
платформі
Секція 2 https://elearn.nubip.edu.ua/mod/assign
/view.php?id=242337
Секція 3 https://elearn.nubip.edu.ua/mod/assign
/view.php?id=242338
Завдання 6
Написання заяви до Європейського суду з прав
людини у цивільній справі:
Секція 1 - Заява про застосування права на
справедливий суд (ст. 6 Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод).
Секція 2 - Заява про застосування права на
свободу зібрань і об’єднання (ст. 11 Конвенції про
захист прав людини і основоположних свобод).
Секція 3 – Заява про застосування права на
повагу до приватного і сімейного життя (ст. 8
Конвенції
про
захист
прав
людини
і
основоположних свобод).

Секція 1 https://elearn.nubip.edu.ua/mod/assign
/view.php?id=242345
Секція 2 https://elearn.nubip.edu.ua/mod/assign
/view.php?id=242351
Секція 3 https://elearn.nubip.edu.ua/mod/assign
/view.php?id=242356

6. Критерії оцінки навчальної практики
Теми завдання
Завдання 1. Реєстрація в підсистемі «Електронний суд» за
посиланням https://id.court.gov.ua/
Завдання 2. Надати відповіді на теоретичні запитання, які є вибірковими по
всій дисципліни

Кількість
балів
15
10

Завдіння 3. Написання процесуальних документів:
Секція 1 - Скарга на дії/бездіяльність органу примусового виконання
Секція 2 – Заява про відновлення втраченого судового провадження
Секція 3 - Заява про повернення судового збору.

10

Завдання 4. Написання процесуальних документів, направлених на
оскарження рішень недержавних органів:
Секція 1 - Заява про оспорювання рішень міжнародних комерційних
арбітражів.
Секція 2 - Заява про видачу виконавчого документа на примусове виконання
рішення міжнародного комерційного арбітражу.
Секція 3 – Заява про оскарження рішення третейського суду.
Завдання 5. Написання протоколу судового засідання із модельованого
судового засідання, що прикриплюється керівником практики на платформі
Завдання 6. Написання заяви до Європейського суду з прав людини у
цивільній справі:
Секція 1 - Заява про застосування права на справедливий суд (ст. 6
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод).
Секція 2 - Заява про застосування права на свободу зібрань і об’єднання
(ст. 11 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод).
Секція 3 – Заява про застосування права на повагу до приватного і
сімейного життя (ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних
свобод).
Звіт
Максимальна кількість балів

10

10

15

30
100

7. Звітність студента за виконання дистанційних завдань практики
Для узагальнення матеріалів, що зібрані під час практики і підготовки звіту
студентам у кінці практики відводиться 2-3 дні.
Обсяг звіту 10 сторінок рукописного тексту на папері формату А4 (297х210
мм), параметри форматування: шрифт Times New Roman, кегль 14, стиль звичайний (normal); поля: зліва - 2,5 см, зверху і знизу, справа - 1,5 см;
міжрядковий інтервал —півтора.
Захист звіту буде проводитися в онлайн режимі в період після закінчення
практики.
Звіт включає такі пункти:

1. Титульна сторінка
2. Вступ (на 1 сторінку)
3. Виконані завдання
4. Короткий висновок про доцільність отриманих знань.
Здача
звіту
в
електронній
системі
https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=2869 або електронною поштою на
електронну адресу : pushkarmv@ukr.net
В систем Елерн формується оцінка, на яку студент заслуговує при
дистанційному проходженні практики. Захист практики проходить дистанційно
у формі спілкування з керівником практики (завідувачем кафедри, заступником
декана – за можливістю) на питання яких студент відповідає щодо освоєння
матеріалу під час дистанційної практики. Про час та дату захисту практики
керівник практики повідомляє студентів на платформі Елерн за три доби.

