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1. Теми практичних занять 
 

Згідно програми навчальної дисципліни практичні заняття відсутні. 

 

2. Теми семінарських занять  
 

ТЕМА 1. Поняття, система та джерела цивільного процесуального 

права. Цивільне судочинство. Поняття та класифікація принципів 

цивільного процесуального права 

 

Семінарське заняття – 2 год. 

План 

1. Поняття, предмет, система цивільного процесуального права. 

2. Норми цивільного процесуального права, їх класифікація. Дія норм 

цивільного процесуального права. 

3. Джерела цивільного процесуального права. 

4. Цивільне судочинство, його провадження і стадії. 

5. Поняття та система принципів цивільного процесу, їх класифікація.  

6. Принципи, закріплені Конституцією України.  

7. Принципи, закріплені законодавством про судочинство. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
цивільне процесуальне право, цивільний процес, форма захисту права, цивільна 

процесуальна форма, норми цивільного процесуального права, предмет 

цивільного процесуального права, предмет цивільного процесу, імперативний і 

диспозитивний методи цивільного процесуального права, джерела, 

провадження та стадії цивільного процесу, поняття принципів цивільного 

процесу, система принципів цивільного процесу, класифікація принципів 

цивільного процесу, принципи закріплені Кнституцією України, принципи, 

закріплені законодавством про судочинство 

Рекомендована література до Теми 1: (1.1;1.2.;1.3.;.1.4.;1.5.;2.1.-

2.5;1.3.71.;4.9.;4.86.;4.85;4.83.;4.38.;3.4.;3.5.-3.13). 

 

ТЕМА 2. Учасники цивільного процесу 

  

Семінарське заняття – 2 год. 

План 

1. Особи, які беруть участь у справі. 

1.1. Сторони у цивільному процесі, їх права та обов’язки. 

1.1.1. Процесуальна співучасть.  

1.1.2. Неналежна сторона в процесі, умови і порядок її заміни. 

1.1.3. Процесуальне правонаступництво. 

1.2.  Треті особи. 

1.3.  Процесуальний представник. 
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1.4.  Особи, яким законом надано право захищати права, свободи та 

інтереси інших осіб. 

2. Інші учасники цивільного процесу. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:  
сторони у цивільному процесі, позивач (actor), відповідач (reus); особи, які 

здійснюють правосуддя в цивільних справах; особи, які беруть участь у справі; 

особи, які не беруть участь у справі (сприяють судові в розгляді справи); інші 

особи; процесуальна співучасть, неналежна сторона; треті особи; 

процесуальний представник; органи і особи, яким законом надано право 

захищати права та інтереси інших осіб. 

Рекомендована література до Теми 2: (1.1;1.2.;1.3.;1.4.;1.5.; 4.3.;2.1.-

2.5.; 4.4.-4.6.;3.5.-3.13.;3.4.;4.14.;4.70.;4.43.;4.39.;4.3.;4.26.-4.30.;1.3.76.). 

 

ТЕМА 3. Докази та доказування у цивільному процесі 

 

Семінарське заняття – 2 год. 

 

План 

1. Поняття і види доказів.  

2. Доказування та засоби доказування.  

3. Забезпечення доказів. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: види 

доказів, поняття доказів, засоби доказування, доказування, забеспечення 

доказів. 

Рекомендована література до Теми 3: (1.1;1.2.;1.3.;.1.4.;1.5.;2.1.-

2.5.;3.5.-3.13.;3.4.;4.76.;4.46.;4.41.;1.3.13.;1.3.73.) 

 

ТЕМА 4.  Цивільно-процесуальні строки. Санкції та судові витрати 

  

Семінарське заняття – 2 год. 

План 

 

1. Цивільні процесуальні строки: 

- поняття, значення і види процесуальних строків;  

- обчислення, зупинення, продовження, поновлення процесуальних 

строків; 

- позовна давність.  

2. Поняття витрат в цивільному процесі. Витрати з провадження цивільної 

справи: 

- судовий збір; 

- витрати, пов’язані з розглядом справи в суді; 

- розподіл судових витрат між сторонами.  

3. Санкції цивільного процесуального права: 
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а) заходи захисту; 

б) заходи відповідальності; 

в) заходи процесуального примусу. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:  строки, 

цивільні процесуальні строки, поняття процесуальних строків, види 

процесуальних строків, обчислення строків, зупинення строків, продовження 

строків, поновлення строків, поняття витрат, судовий збір, санкції, 

процесуальний захист, процесуальна відповідальність, процесуальний примус. 

Рекомендована література до Теми 4: (1.1;1.2.;1.3.;.1.4.;1.5.;2.1.-

2.5.;3.5.-3.13.;3.4.;4.76.;4.46.;4.41.;1.3.13.;1.3.73.) 

 

ТЕМА 5. Пред’явлення позову. Відкриття провадження у справі 

 

Семінарське заняття – 2 год. 

 

План 

 

1. Поняття позову, його елементи, види позовів. 

2. Право на позов, право на пред’явлення позову. 

3. Порядок пред’явлення позову, реквізити позову. 

4. Відкриття провадження у справі. 

5. Захист інтересів відповідача, зустрічний позов. 

6. Об’єднання та роз’єднання позовів. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:  
позов; позовна вимога; елементи позову: предмет, підстава, зміст; види позовів; 

умови реалізації права на пред’явлення позову; наявність спору про право 

цивільне; віднесення правової вимоги позивача на розгляд суду; процесуальна 

форми вираження позову; об’єднання і роз’єднання позовів, забезпечення 

позову, позов про присудження, позов про визнання, зустрічний позов, зміни в 

позовному спорі; регресний позов; заперечення проти позову. 

Рекомендована література до Теми 5: (1.1;1.2.;1.3.;.1.4.;1.5.;2.1.-

2.5.;3.5.-3.13.;3.4.;3.1.;2.3.;4.40.;4.9.;1.3.71.). 

 

ТЕМА 6. Провадження у справі досудового розгляду 

Семінарське заняття – 2 год. 

План 

 

1. Завдання, зміст та процесуальний порядок провадження у справі до 

судового розгляду. 

2. Дії судді з підготовки справи до судового розгляду. 

3. Попереднє судове засідання.  

4. Зміни в позовному спорі: відмова від позову, визнання позову, зміна 

предмету та підстав позову, мирова угода. 
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5. Забезпечення доказів; забезпечення позову, види забезпечення позову. 

6. Виклик свідка; витребування доказів; порядок призначення експертизи. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:  
заперечення відповідача проти позову; попереднє судове засідання; відмова від 

позову; мирова угода; визнання позову; забезпечення позову; забезпечення 

доказів; витребування доказів; судові доручення; призначення експертизи; 

судовий виклик, судове повідомлення; повноваження суду; процесуальні права 

і обов’язки сторін; призначення справи до розгляду. 

Рекомендована література до Теми 6: (1.1;1.2.;1.3.;.1.4.;1.5.;2.1.-

2.5.;3.5.-3.13.;3.4.;3.2.;3.5.;4.61.;1.3.1). 

 

ТЕМА 7. Судовий розгляд цивільних справ. Судові рішення. 

Семінарське заняття – 2 год. 

 

План 

1. Поняття, значення та зміст стадії судового розгляду цивільної справи. 

2. Дія принципів цивільного процесуального права в стадії судового розгляду. 

3. Судове засідання – процесуальна форма розгляду цивільних справ: 

а) роль головуючого в судовому розгляді. 

б) частини судового засідання, їх зміст. 

4. Ускладнення в процесі судового розгляду цивільних справ: 

а) відкладення розгляду справи або оголошення перерви в її розгляді; 

б) зупинення провадження у справі; відмінності відкладення від зупинення 

провадження у справі; 

в) закриття провадження у справі; 

г) залишення заяви без розгляду. 

5. Фіксування судового засідання технічними засобами. Журнал судового 

засідання. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:  
судовий розгляд справи як стадія цивільного процесу; судове засідання - 

процесуальна форма розгляду справи; ускладнення в процесі судового 

розгляду; відкладення  розгляду справи; зупинення провадження в справі; 

закриття провадження в справі; залишення заяви без розгляду; фіксування 

цивільного процесу; журнал судового засідання; протоколи про окремі 

процесуальні дії.  

Рекомендована література до Теми 7: (1.1;1.2.;1.3.;.1.4.;1.5.;2.1.-

2.5.;3.5.-3.13.;3.1.;3.4.;1.3.68.;4.33.;4.54.;4.60.;4.88.;4.77). 
 

ТЕМА 8. Наказне провадження. Окреме провадження. 

 

Семінарське заняття – 2 год. 

План 
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1. Загальна характеристика наказного провадження (по справах про стягнення 

з боржника грошових коштів або витребування майна за заявою особи, якій 

належить право такої вимоги).  

2. Вимоги, за якими може бути видано судовий наказ. 

3. Форма і зміст заяви про видачу судового наказу. 

4. Підстави для відмови у прийнятті заяви про видачу судового наказу. 

5. Порядок розгляду заяв про видачу судового наказу. 

6. Зміст судового наказу. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:   
наказне провадження; судовий наказ як особлива форма судового рішення; 

заявник (стягувач) і боржник у наказному провадженні; виконавчий документ. 

Рекомендована література до Теми 8: (1.1;1.2.;1.3.;.1.4.;1.5.;2.1.-

2.5.;3.5.-3.13.;3.4.;2.3.;2.4.;2.5.;4.101.;4.69). 
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3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

курсантів (студентів, слухачів) на практичних (семінарських) заняттях 

 
Б

А
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання, винесені на розгляд по всім темам дисципліни «цивільний процес», 
засвоєні у повному обсязі; на високому рівні сформовані необхідні практичні 
навички та вміння складати процесуальні документи та вирішувати задачі за темами 
зазначенної дисципліни; всі навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані 
в повному обсязі, або виконані будь-які наукові роботи (конкурсні роботи, опубліковані 
тези, статті у співавторстві з викладачем в друкованих або інтернет виданнях), а також 
участь у науковому гуртку кафедри. Під час заняття продемонстрована стабільна 
активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні питання є повними, розв’язання 
практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 
ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної 
практики. 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд по темам дисципліни «цивільний процес», 
засвоєні у повному обсязі; в основному сформовані необхідні практичні навички та 
вміння складати процесуальні документи та вирішувати задачі; всі передбачені планом 
заняття навчальні завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. 
Під час заняття продемонстрована ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, 
розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних 
питань переважно ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та 
правозастосовної практики. 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд по темам дисципліни «цивільний процес», у 
цілому засвоєні; практичні навички та вміння мають поверхневий характер, 
процесуальні документи складаються з помилками, потребують подальшого 
напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом заняття, 
виконані не в повному обсязі або, деякі види завдань виконані з помилками. 

2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд по темам дисципліни «цивільний процес», 
засвоєні частково, прогалини у знаннях носять істотний характер; практичні 
навички та вміння складати процесуальні документи з дисципліни та вирішувати задачі 
сформовані недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, або виконанні всі 
навчальні завдання, але всі містять істотні помилки, які потребують подальшого 
усунення. 

1 

Курсант, студент, слухач не готовий до заняття з дисципліни «цивільний процес», не 
знає більшої частини програмного матеріалу, з труднощами виконує завдання, невміє 
складати процесуальні документи та розв’язувати задачи, невпевнено відтворює терміни 
і поняття, що розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє 
відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань 
з зазначенної дисципліни. 

0 Відсутність на занятті 

 

 

 
  

 

 

 


