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1. Структура вивчення навчальної дисципліни 

 
1.1. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

№ 
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Назва теми  

Кількість годин 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Доктрина цивільного 

процесу і наука 

цивільного 

процесуального права 

 12 1 1   10  12 1 1   10 

2. Методи доктрини 

цивільного 

процесуального права 

12 1  1   10 12 1  1   10 

3. Джерела вивчення 

науки цивільного 

процесуального права 

12 2    10 12 2    10 

4. Доктринальні підходи 

до визначення 

сутності і структури 

цивільного процесу 

12 1 1   10 12 1 1   10 

5. Доктринальні підходи 

до визначення мети та 

завдань цивільного 

судочинства 

12 1 1   10 12 1 1   10 

6. Проблематика сторін 

як основних суб’єктів 

цивільних 

процесуальних 

правовідносин 

12 1 2   9 12 1 2   9 

7. Проблематика 

доказування в 

цивільному 

судочинстві 

12 1     11 12 1     11 

8. Проблематика 

примирення сторін в 

цивільному процесі 

12 2 2   8 12 2 2   8 

9. Проблеми та 

перспективи 

перегляду судових 

рішень в цивільному 

процесі 

12 1    11 12 1    11 

10. Проблематика 

судочинства з 

іноземним елементом 

12 1    11 12 1    11 

 Всього годин: 120 12 8   100 120 12 8   100 

 



3 

 

1.3. Семінарські заняття 

 

Семінарське заняття 1 

Тема  1. Доктрина цивільного процесу і наука цивільного процесуального права. 

Тема 2. Методи доктрини цивільного процесуального права 

 

Питання для усного опитування та дискусії 

1. Доктрина/наука цивільного процесу: поняття, предмет і система  

2. Методи науки цивільного процесуального права. 

3. Класифікація методів науки цивільного процесуального права  

 

Аудиторна письмова робота 

1. Проаналізувати вплив на доктрину цивільного процесуального права конкретного 

науковця-процесуаліста (на вибір здобувача). 

 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу 

теми, є: доктрина/наука цивільного процесуального права, доктрина/наука цивільного процесу, 

предмет науки цивільного процесуального права, метод наукового пізнання,  метод науки 

цивільного процесуального права 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми 

студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

Доктрина цивільного процесу являє собою систему знань про відповідну галузь права – 

цивільне процесуальне право в частині, що охоплює правозастосовчу практику (в т.ч. ускладнену 

іноземним елементом), а також теоретичні концепції направлені на її дослідження та розробку 

напрямків удосконалення.  

Доктрина цивільного процесуального права  як складова юридичної науки має свій 

специфічний предмет і своєрідні методи дослідження.  

Предмет науки цивільного процесуального права  складають: 

1. система норм цивільного процесуального права (галузь права) в статиці і динаміці; 

2. судова практика у цивільних справах, ( в т.ч. але невиключно за участю іноземних осіб, а 

також інша практика, здійснювана в рамках цивільно-процесуальних форм); 

3. теоретичні концепції, в тому числі, але не виключно, про предмет, метод, систему та 

засоби цивільного процесуального регулювання судочинства; закономірності виникнення та 

розвитку цивільного процесуального права тощо; 

4. нормотвочність в частині прогнозування та моделювання  процесуальних норм. 

5. проблеми теорії і практики цивільного процесуального права  в плані порівняльного 

правознавства зарубіжних країн.  

В свою чергу предмет доктрини цивільного процесу складають  

1. система норм цивільного процесуального права (галузь права) в статиці і динаміці; 

2. судова практика у цивільних справах, ( в т.ч. але невиключно за участю іноземних осіб, а 

також інша практика, здійснювана в рамках цивільно-процесуальних форм); 

3. теоретичні концепції, в тому числі, але не виключно, про предмет, метод, систему та 

засоби цивільного процесуального регулювання судочинства 

Наука цивільного процесуального права має свою систему, яка складається з двох частин: 

а) загальної частини, в якій розглядаються вчення про предмет і метод процесуальної науки, 

завдання правосуддя в цивільних справах, принципи цивільного судочинства, цивільні 

процесуальні правовідносини та їх суб'єкти, юридично заінтересовані в результаті справи особи, 

юрисдикція цивільних справ, доказування і докази, позовна форма захисту права тощо; 

б) особливої частини, в яку входять: види цивільного судочинства та міжнародний цивільний 

процес. 

Крім того, в систему науки цивільного процесуального права окремі науковці включають 

питання, пов'язані з діяльністю нотаріату і третейських судів. 
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Методологія науки цивільного процесуального права – це сукупність самостійних за своїм 

змістом і межами застосування, об’єктивно зумовлених, і взаємодіючих методів наукового 

пізнання, які використовуються для дослідження об’єктів, що входять у предмет науки цивільного 

процесуального права для отримання нових знань, удосконалення і доповнення існуючих для 

підвищення ефективності та значення науки в цілому [1, с. 76].  

Щодо методів пізнання, то для цивільного процесуального права характерними є 

загальнонаукові, приватнонаукові, загальноправові, спеціально-юридичні (методи інших галузей 

права), спеціальні методи цивільного процесуального права [2, с. 52-54].  

Загальнонаукові методи дослідження поділяють на три великі групи: методи емпіричного 

дослідження (спостереження, порівняння, вимір, експеримент, моніторинг); методи теоретичного 

дослідження (сходження від абстрактного до конкретного, ідеалізація, уявний експеримент, 

формалізація, аксіоматичний метод або дедуктивно-аксіоматичний); загальні методи, 

використовувані як на емпіричному, так і на теоретичному рівні дослідження (абстрагування й 

конкретизація, аналіз, синтез, індукція, дедукція, абдукція, моделювання, аналогія, історичний і 

логічний методи) [3, с. 15].  

До загальноправових методів дослідження слід віднести історико-правовий метод, 

порівняльно-правовий метод, формально-юридичний метод і метод інтерпретації (тлумачення) [4, 

с. 124]. 

Серед приватнонаукових (неюридичних) методів наукового дослідження цивільного 

процесуального права виділяються порівняльний (порівняльно-правовий) метод методи 

економічного, соціологічного, психологічного аналізу, соціокультурний  та функціональний метод 

тощо  

Якщо аналізувати спеціальні методи, то слід констатувати, що значущість теоретичних 

досліджень, як зауважують деякі науковці, полягає в практичному значенні останніх, що 

виражається в їх здатності вплинути на правову дійсність, юридичну діяльність, юридичне 

мислення або правову свідомість [ 5 ]. Очевидно, що це неможливо зробити без конкретних 

пропозицій щодо удосконалення конкретних норм цивільного процесуального права, без аналізу 

правозастосовної практики.  

Не випадково особливе місце серед способів наукового пізнання цивільного процесуального 

права належить історико-правовому методу.   

Ще одним важливим інструментом наукового пізнання є метод аналізу та узагальнення 

судової практики. Попри те, що цей метод широко застосовується в інших юридичних науках, як 

справедливо зазначив Д. Я. Малєшин, його витоки походять саме з науки цивільного 

процесуального права [6, с. 174].  

Вивчення судової практики визнається в доктрині одним із найбільш ефективних способів 

цивільного процесуального дослідження [7, с. 127] і це не дивно. Адже судова практика у процесі 

правозастосування стає своєрідним індикатором ефективності правового регулювання тих чи 

інших правовідносин, оперативним способом наявності прогалин в праві, дуалізму правових норм, 

необхідності їх зміни або удосконалення.  

Цей метод широко використовується в доктрині цивільного процесуального права з метою 

виявлення проблем правового регулювання цивільних процесуальних правовідносин та специфіки 

                                                
1  Гетманцев О. В. Методологія науки цивільного процесуального права // Науковий вісник Чернівецького 

університету.  2011.  Вип. 578. Правознавство.  С. 76- 79. 
2 Малешин Д. Я. Метождология гражданского процессуального права // Правоведение.  2010.  1(288).  С. 49-70 
3. Грабченко А.І., Федорович В.О., Гаращенко Я.М. Методи наукових досліджень: Навч. Посібник.  Х.: НТУ «ХПІ», 

2009.  142 с. 
4  Васильєв С. В. Загальноправові та спеціальні методи дослідження джерел цивільного процесуального права // 

Університетські наукові записки. – 2013. – № 3 (47). – С. 123-128. 
5 Тарасов Н. Н. Методологические проблемы современного правоведения. Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.0. 

Екатеринбург, 2002.  46 c. URL: http://www.dissercat.com/content/metodologicheskie-problemy-sovremennogo-

pravovedeniya 
6 Малешин Д. Я. Метождология гражданского процессуального права // Правоведение.  2010.  1(288).  С. 49-70 
7  Васильєв С. В. Загальноправові та спеціальні методи дослідження джерел цивільного процесуального права // 

Університетські наукові записки.  2013.  № 3 (47).  С. 123-128. 

http://www.dissercat.com/content/metodologicheskie-problemy-sovremennogo-pravovedeniya
http://www.dissercat.com/content/metodologicheskie-problemy-sovremennogo-pravovedeniya
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правозастосування Це дозволяє розробити конкретні пропозиції щодо реформування чинного 

законодавства України в цій сфері. 

Важливим також є статистичний метод, який ґрунтується на аналізі кількісних показників, 

що відбивають стан і динаміку того чи іншого явища (наприклад, судової практики). Він містить 

спостереження за явищами, вільну обробку даних, їх науковий аналіз і використовується щодо 

явищ, відмінних масовістю і повторюваністю. Цей метод використовується для визначення якості 

правового регулювання, а також ефективності взаємодії судів  та інших учасників цивільного 

процесу. 

Підсумовуючи, слід констатувати, що використання в комплексі загальнонаукових, приватно 

наукових та спеціальних методів науки цивільного процесуального права в ході дослідження 

сприяє правильному розумінню сутності правових категорій цивільного процесуального права, 

закономірностей їх трансформації та визначенню перспектив ефективного реформування 

механізму правового регулювання відповідної сфери правовідносин. 

 

 

Семінарське заняття 2 

Тема  4. Доктринальні підходи до визначення сутності і структури цивільного процесу. 

Тема 5. Доктринальні підходи до визначення мети та завдань цивільного судочинства 

 

Питання для усного опитування та дискусії 

1. Доктринальні підходи до визначення сутності цивільного процесу 

2. Структура цивільного процесу як предмет наукової дискусії в доктрині цивільного 

процесуального права  

3. Концепції видів цивільного судочинства  

4. Проблематика мети та завдань цивільного судочинства 

 

Аудиторна письмова робота 

1. В контексті теми дисертаційного дослідження здобувача проаналізувати поняття, сутність  

та значення цивільного судочинства. 

 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу 

теми, є: цивільний процес, цивільне судочинство, структура цивільного процесу, процесуальна 

дія, процесуальна стадія, процесуальне провадження, вид судочинства, мета цивільного 

судочинства, завдання цивільного судочинства. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми 

студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

В юридичній доктрині сутність цивільного процесу розглядається по-різному. Деякі науковці 

вважають, що саме процесуальні дії сторін складають предмет цивільного процесу. Іншими 

цивільний процес розглядається як сукупність норм, що регулюють діяльність суду щодо 

вирішення спорів про право цивільне, як юридичне правовідношення, як діяльність усіх осіб, які 

беруть участь в ньому, як сукупність юридичних угод, як форма захисту цивільних прав. 

Поширеними в доктрині є погляди на цивільний процес як на юридичне публічно-правове 

відношення; як нормовану законом (юридичну) діяльність; як форму судового здійснення норм 

матеріального цивільного права з метою захисту таких самих інтересів, які маються на увазі 

матеріальним правом але недостатньо ним забезпечуються тощо.  

Найбільш повним вбачається розуміння цивільного процесу, що його дав А. Ф. Клейнман. 

При скороченні запропонованого ним достатньо громіздкого визначення цивільного процесу [8, с. 

67] з виокремленням в основних ознак, воно має наступний основний зміст – це встановлений 

законами порядок здійснення правосуддя в цивільних та віднесених до відання суду справах, 

порядок діяльності суду щодо розгляду та вирішення справ, порядок діяльності виконавчих 

                                                
8 Клейнман А. Ф. Предмет науки советского гражданского процессуального права // Советское государство и право. 

1940. № 3. С. 60-69.URL: https://naukaprava.ru/catalog/435/436/590077/38948?view=1 

https://naukaprava.ru/catalog/435/436/590077/38948?view=1
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органів щодо виконання судових рішень, порядок процесуальних відносин між судом та іншими 

учасниками процесу, пов’язаних із здійсненням правосуддя  

Вся сукупність цих процесуальних дій та процесуальні правовідносини, їх 

взаємопов’язаність та сувора послідовність складають систему цивільного процесу [9, с. 56].  

Невід'ємною приналежністю будь-якої системи є її складові, без яких неможлива її 

організація як цілісного утворення. Цивільний процес при цьому не є винятком – він також має 

свою структуру, складовими якої є взаємопов'язані компоненти. Але якщо системність цивільного 

судочинства на сьогоднішній день не викликає сумнівів, то питання щодо його структури до цього 

часу залишається дискусійним.  

Переважна більшість науковців для визначення структурних компонентів цивільного 

процесу оперує поняттям стадії. При цьому в науці цивільного процесуального права досить часто 

використовують і термін “процесуальне провадження”, хоча і в різних значеннях: як назва 

складових частин структури цивільного процесу, як сукупність стадій або як назва стадії.  Окремі 

автори всі структурні елементи цивільного процесу називають стадіями та виділяють в різних 

варіаціях від п’яти до семи процесуальних стадій.  

Попри існуючу дискусію більшість науковців погоджуються з тим, що  структура цивільного 

процесу має складний багаторівневий характер. 

Вбачається, що найбільш аргументованою є точка зору тих науковців, які стверджують, що 

структуру цивільного процесу утворюють: провадження в суді першої інстанції; апеляційне 

провадження, касаційне провадження, провадження у зв'язку з виключними обставинами, 

провадження у зв'язку з нововиявленими обставинами, кожне з яких містить три стадії: відкриття 

провадження у справі, підготовка справи до судового розгляду та судовий розгляд. 

Якщо досліджувати види цивільного судочинства, то слід пам’ятати, що останні є 

«підвидами» процесуальної форми - встановленого нормами цивільного процесуального права і, 

такого що реалізується в цивільних процесуальних правовідносинах, порядку здійснення 

правосуддя у цивільних справах, що характеризується системністю,  універсальністю та своїми 

змістовними особливостями. 

Найбільш поширеним є поділ цивільного судочинства  за предметною ознакою на: позовне 

провадження; окреме провадження; наказне провадження. Разом з тим, популярною є 

класифікація за ознакою інстанційності на: провадження в суді першої інстанції; апеляційне 

провадження, касаційне провадження, провадження у зв'язку з нововиявленими обставинами, 

провадження у зв'язку з виключними обставинами тощо. А з реформуванням вітчизняного 

процесуального законодавства, за критерієм підвиду процесуальної форми, можна говорити про 

можливість виділення наступних видів судочинства: усне провадження; документальне 

провадження; електронне провадження.  

Також слід пам’ятати, що цивільний процес як система врегульованих нормами цивільного 

процесуального права дій щодо здійснення правосуддя в цивільних справах охоплює 

процесуальну діяльність не тільки суду, а й інших осіб, які беруть участь у справі або сприяють 

здійсненню правосуддя.  

Процесуальна діяльність, як і будь-яка інша діяльність, завжди спрямована на досягнення 

певного результату. При цьому, як аргументовано зазначає Г. О. Жилін [10 , с. 16], суб’єктивне 

сприйняття бажаного результату процесуальної діяльності у різних учасників розгляду та 

вирішення справи є різним11. 

Для того, щоб цивільний процес був цілісним системним явищем, важливо виділити 

об’єктивний критерій, який дозволив би суб’єктивні уявлення всіх учасників розгляду та 

вирішення справи про бажаний результат процесуальної діяльності звести до “спільного 

                                                
9 Жилин Г.А. Подготовка гражданских дел к рассмотрению в суде кассационной инстанции: Дис... канд. юрид. наук 

12.00.03.  Екатеринбург, 1991. 
10  Жилин Г. А. Цели гражданского судопроизводства и их реализация в суде первой инстанции: Автореф. дис… 

д.ю.н.: 12.00.03.  М., 2000.  70 с. 
11  Конфлікт інтересів має місце не тільки між сторонами, а й між іншими суб'єктами цивільних процесуальних 

правовідносин. Інакше не було б необхідності захищати окремий інтерес в судовому порядку (в порядку окремого 

провадження); не було б випадків оскарження судових рішень в порядку апеляційного та касаційного проваджень. 
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знаменника”. Саме таким об’єктивним критерієм і є процесуальна мета, яка орієнтує всі 

процесуальні дії в одному напрямку, дає їм процесуальний зміст та спрямованість.  

Водночас оскільки ст. 2 чинного ЦПК має назву «Завдання та основні засади цивільного 

судочинства», основна увага науковців зосереджена саме на дослідженні завдань цивільного 

судочинства в той час як мета процесу залишається поза належною увагою. Деякі є науковці 

взагалі не розмежовують такі правові категорії як «мета» та «завдання» 

Вбачається, що правильне уявлення про мету та завдання цивільного судочинства має 

суттєве теоретичне та практичне значення, оскільки дозволяє сформувати у суду та учасників 

процесу розуміння способів забезпечення захисту прав та законних інтересів впродовж  

цивільного процесу, мотивувати їх поведінку. 

В юридичній доктрині наразі відсутня єдність в частині розуміння змісту цих завдань. 

 

 

Семінарське заняття 3 

Тема  6. Проблематика сторін як основних суб’єктів цивільних процесуальних 

правовідносин 

 

Питання для усного опитування та дискусії 

1. Проблематика визначення сторін як основних учасників цивільного процесу   

2. Цивільна процесуальна правосуб’єктність сторін у цивільному процесі 

3. Процесуальні гарантії захисту прав та інтересів сторін у цивільному процесі  

4. Недобросовісне здійснення цивільних процесуальних  прав та виконання цивільних 

процесуальних обов’язків, його наслідки 

 

Аудиторна письмова робота 

1. Проаналізувати склад сторін по спорах, що виникають із правовідносин, що є об’єктом 

дисертаційного дослідження здобувача. 

 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу 

теми, є: сторони, позивач, відповідач, цивільний процесуальний правовий статус, цивільна 

процесуальна правосуб’єктність, цивільна процесуальна правоздатність, цивільна процесуальна 

дієздатність, цивільні процесуальні права, цивільні процесуальні обов’язки, процесуальні гарантії. 

 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми 

студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

Правильне визначення учасників судового процесу має важливе практичне значення адже є 

необхідною умовою для ефективного, а головне однакового застосування судами норм цивільного 

процесуального законодавства, що регламентують процесуальний правовий статус цих учасників 

цивільного процесу. 

Базисні теоретичні дослідження поняття та процесуального правового статусу сторін в 

цивільному процесі було зроблено ще в 60-80-х роках минулого сторіччя 12 . Разом з тим, 

традиційно в доктрині цивільного процесуального права основна увага науковців зосереджувалась 

на дослідженні процесуального становища сторін загалом (С. С. Бичкова, М. А. Вікут, 

А. П. Кожухарь, Є. В. Михайлова, Л. М. Орлова, Е. Г. Пушкар, І. М. П’ятілєтов, Д. М. Чечот, 

М. С. Шакарян та ін.) та позивача як суб’єкта на захист прав та інтересів якого ініціюється судове 

провадження. Достатньо змістовно в науці досліджено права позивача (В. Г. Даєв, 

П. Ф. Єлісейкин, О. В. Ісаєнкова, С. О. Іванова, Г. Л. Осокіна, М. Й. Штефан, В. Н. Щегловта ін.). 

                                                
12 У цей період проблеми правового статусу суб'єктів процесуальної діяльності загалом та сторін зокрема активно 

піддавалися науковому аналізу багатьма вченими серед яких М. А. Вікут, Н. М. Васильченко, М. А. Гурвич, П.Ф. 

Елісейкін, Н. Б. Зейдер, О. В.Іванов, А. А. Мельников, Л. М. Орлова, Є. Г. Пушкар, А. Ф. Клейнман, В. К. Пучінскій, 

К. С. Юдельсон В. М. Семенова, М. X. Хутиз, Н. О. Чечіна, Д. М. Чечот, М. С. Шакарян, М. Й Штрефан, 

В. Н. Щеглов, С. А. Якубов та інші. Їх праці не втратили свого значення і в сучасний період. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#n6039
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#n6039
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Процесуальне становище відповідача (хоча і в меншій мірі, аніж позивача) досліджувалось такими 

процесуалістами як А. Т. Арапов, Л. І. Анісімова, Н. М. Васильченко, П. П. Колєсов, І. С. Комаров, 

Г. В. Молєва, Н. І. Клейн, Н. М. Трашкова та ін.  

Серед сучасній українських праць ґрунтовністю дослідження проблематики сторін в 

цивільному процесі характеризується науковий доробок С. С. Бичкової.  

Водночас попри достатню теоретичну розробку  законодавець не сприйняв сформульовану в 

науці ідею про легальне визначенні сторін в цивільному процесі. Чинний ЦПК, як і ЦПК 1963 

року, не містить дефініції сторін, позивача чи відповідача13.  

Так само законодавцем було проігноровано пропозицію науковців учасників процесу 

диференціювати на осіб, які здійснюють правосуддя, осіб, які беруть участь у справі та осіб, які 

сприяють здійсненню правосуддя. 

Вбачається, що така ситуація обумовлена, тим, що в юридичній доктрині досі не 

сформульовано єдиного підходу до визначення поняття власне сторін. 

Між процесуалістами, ще з радянських часів  досі триває дискусія, зокрема  домінують дві 

основні точки зору, відповідно до першої – сторонами є особи між якими виник матеріально 

правовий спір; відповідно до другої – сторони є ймовірними суб’єктами спірного матеріального 

правовідношення. Це в свою чергу визначає дискусій їсть питання про дефініцію власне позивача і 

відповідача. 

В законодавстві України передбачена низка юридичних гарантій (встановлених законом 

правових засобів та способів), покликаних забезпечити баланс процесуальних можливостей 

захисту позивача і відповідача в цивільному процесі.  

За своїм характером юридичні гарантії права на судовий захист поділяються на матеріально-

правові та процесуально-правові та закріплені відповідно в нормах матеріального і 

процесуального права [ 14]. До першої групи можна віднести, наприклад, принципи цивільного 

процесуального права, закріплені в Конституції України, які є основою процесуального 

забезпечення захисту відповідача в цивільному процесі. Ще одним прикладом матеріально-

правових гарантій слугують норми матеріального права, які регламентують поза процесуальні 

відносини сторін, адже, як аргументовано вказує І. С. Комаров[ 15, с. 12], для успішного захисту  

дуже важливі ті дії, які були вчинені суб'єктом захисту до моменту порушення справи.  

Процесуально-правовими гарантіями захисту прав сторін в цивільному процесі виступають 

закріплені нормами чинного цивільного процесуального законодавства  процесуальні права, 

обов’язки сторін та засоби захисту сторін та процесуальний порядок провадження в цивільних 

справах. Цій меті також слугують правила загальної підсудності, розподілу судових витрат, а 

також санкції за зловживання своїми процесуальними правами  

Цивільна процесуальна правосуб’єктність загалом та цивільна процесуальна правоздатність і 

дієздатність, зокрема, нечасто стають самостійним об'єктом наукової уваги, тому, залишаються 

одним з малодосліджених інститутів цивільного процесуального права. 

В першу чергу це обумовлено дискусійністю в теорії права питання про співвідношення 

правосуб’єктності і правового статусу: одні вчені вважають правосуб’єктність передумовою 

набуття правового статусу; інші – схильні включати її як структурний елемент до складу 

правового статусу; деякі – називають правосуб’єктність більш об’ємною категорією, яка вбирає в 

себе правовий статус . Не вдаючись в детальний аналіз існуючої наукової дискусії з цього 

приводу, зазначимо, що в науці цивільного процесуального права сформовано відносно стабільну 

концепцію розуміння сутності вказаних правових категорій. Головні положення цієї концепції 

можна звести до наступних тез: цивільний процесуальний правовий статус є передумовою участі 

в цивільному процесі заінтересованих осіб; передумовою набуття такого статусу є цивільна 

процесуальна правосуб’єктність; цивільна процесуальна правосуб’єктність – це невід’ємна 

                                                
13 В ст. 48 ЦПК лише зазначено: «Сторонами в цивільному процесі є позивач і відповідач. Позивачем і відповідачем 

можуть бути фізичні і юридичні особи, а також держава». 
14  Кожухарь А. Н. Право на судебную защиту в исковом производствею. Кишинев, 1989 

URL: http://www.pravo.vuzlib.org/book_z618_page_6.html 
15 Комаров И. С. Защита ответчика против иска в гражданском и арбитражном процессе: Автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук: 12.00.15. Екатеринбург, 2012.  28 с. URL: http://www.usla.ru/structure/dissovet/komarov-avtoreferat.pdf 

http://www.pravo.vuzlib.org/book_z618_page_6.html
http://www.usla.ru/structure/dissovet/komarov-avtoreferat.pdf
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юридична властивість суб’єкта, яка структурно складаючись із цивільної процесуальної 

правоздатності та цивільної процесуальної дієздатності;  особливості цивільних процесуальних 

право- та дієздатності визначається  сферою цивільних процесуальних правовідносин  та 

правовими становищем відповідних суб’єктів процесуальної діяльності. 

Інакше кажучи, суб’єктами цивільних процесуальних правовідносин можуть бути тільки 

особи, які мають цивільну процесуальну правоздатність та дієздатність, наділені необхідним 

обсягом процесуальних прав та обов’язків та здатні самі здійснювати свої процесуальні права та 

виконувати обов’язки.  

Також слід пам’ятати, що непоодинокими є випадки зловживання сторонами своїм правом 

на судовий захист. Зловживання процесуальними правами, тобто поведінка учасника судового 

процесу, під час якої суб'єкт цивільних процесуальних правовідносин, реалізовуючи свої законні 

процесуальні права та обов'язки в межах встановлених законом, умисно (в окремих випадках - 

необережно) завдає шкоди іншим суб'єктам, діючи при цьому формально правомірно. 

Зважаючи на виклики правозастосовчої практики, законодавець прагнучи забезпечити 

баланс можливостей сторін в процесі в новій редакції ЦПП закріпив положення щодо 

неприпустимості зловживання процесуальними правами (ст. 44 ЦПК). Також  з метою спонукання 

відповідних осіб до виконання встановлених у суді правил, добросовісного виконання 

процесуальних обов’язків, припинення зловживання правами та запобігання створенню 

протиправних перешкод у здійсненні судочинства в України передбачено можливість  

застосування заходів процесуального примусу (ст. 143 ЦПК) та можливість постановлення 

окремої ухвали (ч. 2 ст. 262 ЦПК). 

 

 

Семінарське заняття 4 

Тема  8. Проблематика примирення сторін в цивільному процесі 

 

Питання для усного опитування та дискусії 

1. Інститут примирення у цивілістичному процесі. Поняття та види примирних процедур. 

2. Проблеми застосування  переговорів, посередництва та арбітражу як основних способів 

мирного врегулювання спорів.  

3. Врегулювання спорів за участю судді як примирна процедура в вітчизняному 

судочинстві. 

4. Тенденції розвитку примирних процедур в Україні. 

 

Аудиторна письмова робота 

1. Проаналізувати чи можуть бути застосовані примирні процедури у по спорах, що 

виникають із правовідносин, що є об’єктом дисертаційного дослідження здобувача. Якщо так, то 

які примирні процедури  були б найбільш ефективними. 

 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу 

теми, є: примирення сторін, переговори, посередництво, арбітраж, третейський суд. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми 

студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

У юридичній доктрині, неодноразово зазначалося, що застосування способів   врегулювання 

конфліктів (спорів) в т.ч. на засадах примирення, є найбільш ефективним для захисту прав особи, 

на противагу тривалому і витратному судовому провадженню. Окремі з таких процедур 

(переговори, медіація, арбітраж) були об'єктом наукової уваги неодноразово. Різні аспекти цієї 

проблематики досліджували в своїх роботах такі вітчизняні та зарубіжні науковці як 

О. В. Аллахвердова, Ю. О. Амельченя, І. О. Бельская, Ю. В. Білоусов, С. С. Білуга, А. В. Біцай, 

Н. В. Боженко, О. А. Брижинский, В. П. Воложанін, М. В. Гвоздарєва, Н. М. Грень, 

Д. Л. Давиденко, С. К. Загайнова, О. І. Зайцев, І. Ю. Захарьящева, О. М. Здрок, О. М. Іванова, 

С. І. Калашнікова, В. С. Каменков, В. М. Конащук, З. В. Красіловська, А. Н. Кузбагаров, 

С. В. Лазарєв, Б. А. Леко, Р. Я. Лемик, В. І. Нагнибіда, Ю. В. Навроцька, А. М. Нехороших, 
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В.В. Новицкая О. І. Носирєва, Г. О. Огренчук, Ю. Д. Притика, В. В. Рєзнікова, М. А. Романенко, 

Н. Ю. Сакара, С. В. Сеник, О. Д. Сидєльніков, О. М. Спектор, Т. С. Таранова, О. І. Угриновська, 

О. А. Устименко, В. К. Цечоєв, Г. В. Чуйко, Ц. А. Шамлікашвілі, Т. І. Шинкар, К. О. Шумова, 

І. Г. Ясиновський та інші.  

При цьому більшістю науковців, такі способи розглядаються як альтернатива класичному 

правосуддю, а не його елемент.  В той же час в світовій правозастосовчій практиці такі способи 

часто інтегровані в систему юрисдикційного захисту.  

Серед новел цивільного процесуального законодавства, що були впроваджені  наприкінці 

2017 року, особливо привертає увагу нова примирна процедура — врегулювання спорів за участю 

судді 

Сутність даного інституту в законодавчому закріпленні можливості використання примирної 

процедури як елементу правосуддя в цивільних справах. Зокрема до початку розгляду цивільної 

справи по суті, суддя, призначений Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною 

системою для розгляду відповідної справи, за згодою сторін, проводив попередню зустріч зі 

сторонами, щоб дізнатися про їх аргументи. Надалі, для кращого розуміння процесу сторонами і 

отримання повної інформації, суддя міг проводити окремі наради з кожною зі сторін. Таким чином 

він міг з’ясувати, на які поступки готові піти сторона для вирішення справи і спрямувати їх до 

прийнятного результату. У разі врегулювання розбіжностей сторони підписували умови 

примирення, які в обов’язковому порядку підлягали затвердженню ухвалою суду. 

Попри всесвітньо визнані переваги мирного врегулювання спорів, та впровадження в 

вітчизняний цивільний процес такого способу примирення сторін як врегулювання спору за 

участю судді реально практика застосування примирних процедур в Україні залишає бажати 

кращого. 

В той же час робота про розширенню спектру примирних процедур, в т.ч. для врегулювання 

цивільних спорів активно ведеться в Україні як на доктринальному, так і нормотворчому рівнях. 

Зокрема крім в грудні 2019 року подано на розгляд ВРУ черговий проект Закону України «Про 

медіацію». В Україні діє низка програм по підготовці відповідних фахівців, в державний стандарт 

правової освіти закладається вимога про формування так званих soft skills в т.ч.  і щодо 

комунікації та примирення тощо. 

 

 

1.4. Самостійна робота здобувачів 
 

Оволодіння уміннями та навичками самостійної діяльності є найважливішою умовою 

здобуття вищої освіти. Реалізація цієї мети обумовлює надзвичайну важливість самостійної 

роботи в навчальному процесі.  

Самостійна робота аспіранта – це основний засіб оволодіння навчальним матеріалом таким 

здобувачем у вільний від обов’язкових аудиторних занять час. Дана форма організації навчальної 

роботи має ціллю сприяти розвитку творчих здібностей аспірантів як особливого виду здобувачів 

вищої освіти: формуванню особистості фахівця, здатного до самостійного аналізу та творчого 

пошуку, спроможного нестандартно вирішувати завдання; усвідомлюючого перспективи 

професійного і особистісного саморозвитку, такого що вміє оцінювати і регулювати власну 

діяльність  та самоосвіту впродовж всього свого життя.  

В рамках навчальної дисципліни «Доктрина цивільного процесу» передбачаються різні типи 

самостійної роботи студентів: рекомендовані блоки завдань, що здійснюються в процесі 

навчальних занять, при підготовці до них і під час їх проведення, а також індивідуальні завдання, 

що визначаються для аспірантів з урахуванням теми їх дисертаційного дослідження, особистих та 

наукових інтересів і потреб. 

Самостійна робота здійснюється опосередковано, без безпосередньої участі керівника, але 

під його контролем. Залежно від типу самостійної роботи керівник може визначати час її 

здійснення в процесі навчальних занять, узгоджувати її з іншими видами навчальної діяльності, 

пропонувати конкретні завдання, проводити інструктаж щодо їх виконання, з'ясовувати повноту, 
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глибину та обсяг обов'язково виконаного завдання, здійснювати допоміжні заходи (консультації, 

спостереження, співбесіди та ін.) з опосередкованого управління діяльністю студентів і 

діагностики якості самостійної роботи. 

 

1.4.1.  Основні вимоги до виконання самостійної роботи 

При виконанні блоків завдань здобувачі повинні використовувати науково-монографічну 

літературу, законодавчі та підзаконні акти, інструктивно-методичні матеріали, судову практику, 

статистичні дані, аналітичну інформацію судових органів.  

При виконанні самостійного завдання у формі списку джерел, останній повинен 

складатися в кількості вказаній у завданні та бути оформлений відповідно до ДСТУ 8302:2015 

«Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила 

складання» з урахуванням правок (код УКНД 01.140.40). 

При виконанні самостійного завдання у формі огляду правозастосовчої 

практики/статистики, останнє викладається комп’ютерним способом з одностороннім 

розміщенням тексту на папері формату А4 (210 мм х 297 мм) з дотриманням прийнятих у 

діловодстві стандартних полів: лівого — 30 мм, верхнього та нижнього — 20 мм, правого — не 

менше 10 мм. Обсяг роботи має забезпечувати належне висвітлення завдання і повинно бути 

виконано шрифтом Times New Roman кеглем 14 з 1,5 міжрядковим інтервалом. 

Обов’язковим є посиланням на офіційне  джерело, з якого взято приклад з практики або 

статистики.  

При виконанні самостійного завдання у формі таблиці, остання розміщується симетрично 

на сторінці таким чином, щоб зручно було її розглядати без повороту, або з поворотом на кут 90 за 

годинниковою стрілкою.  

Таблиця повинна складатися із номера таблиці, найменування таблиці і самої таблиці. 

Номер таблиці і її найменування повинно вказуватись над таблицею, починаючи від лівого її кута 

за формою: "Таблиця 1. Назва таблиці". Крапка в кінці не проставляється.  

Таблиця повинна бути розподілена на графи (колонки) і рядки. Ліву першу колонку та 

перший верхній ряд таблиці слід використовувати для назви критеріїв аналізу представленого в 

таблиці матеріалу. Якщо таблицю розділяють на частини і переносять на інші сторінки або 

розміщують одну частину під одною чи поряд. Допускається нумерація граф на початку таблиці і 

при перенесенні частин таблиці на наступних сторінках. У всіх випадках назва таблиці 

розміщуються тільки над першою її частиною. 

При виконанні самостійного завдання у формі схеми: остання розміщується симетрично на 

сторінці таким чином, щоб зручно було її розглядати без повороту, або з поворотом на кут 90 за 

годинниковою стрілкою.  

Схема повинна бути поіменована, що має вказуватись над нею. Крапка в кінці не 

проставляється.  

Схема повинна бути логічною та повністю охоплювати складові елементи правового 

питання, розкриттю якого вона присвячена. 

Схема може бути розгорнутою (з вказівкою елемента схеми та його поясненням).  

Креативність вітається. 

 

1.4.2. Задання для самостійної роботи здобувачів 

 

Блок завдань (БЗ) № 1 

Тема  1. Доктрина цивільного процесу і наука цивільного процесуального права. 

Тема 2. Методи доктрини цивільного процесуального права 

 (виконується на семінар № 1) 

 

Завдання 1. Скласти список з не менш ніж 50 доктринальних джерел цивільного 

процесуального права, які можуть бути використані аспірантом при розкритті проблематики по 

власній темі  дисертаційного дослідження . 
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Завдання 2. Проілюструвати схематично методи доктрини цивільного процесуального права, що 

можуть бути використані аспірантом при розкритті проблематики по власній темі дисертаційного 

дослідження . 

Питання для самоконтролю 

 

1. Як співвідносяться поняття «юридична доктрина», «доктрина цивільного процесу», 

та «наука цивільного процесуального права»? 

2. Яка структура науки цивільного процесуального права? 

3. Які існують підходи методології науки цивільного процесуального права? 

4. Які методи науки цивільного процесуального права відносяться до спеціальних? 

Чому? 

5. Які виділяють джерела науки цивільного процесуального права? 

6. Як взаємодіють цивільне процесуальне право з іншими галузями права? 

 

 

Блок завдань (БЗ) № 2 

Тема  4. Доктринальні підходи до визначення сутності і структури цивільного процесу. 

Тема 5. Доктринальні підходи до визначення мети та завдань цивільного судочинства 

(виконується на семінар № 2) 

 

Завдання 1. Сформулювати авторське визначення мети і завдань цивільного процесу. 

 

Завдання 2. Здійснити у формі таблиці порівняльну характеристику елементів структури 

цивільного процесу: 

Таблиця № 1.  

«Складові елементи структури цивільного процесу» 

 

№ 

п/п 

 

НАЗВА ЕЛЕМЕНТУ/ 

Критерій порівняння 
ЕТАП ПРОЦЕСУ ПРОВАДЖЕННЯ 

СТАДІЯ 

ПРОЦЕСУ 

 

ПРОЦЕДУРА 

1. Поняття     

2. Характерні ознаки     

3. ….     

 

Питання для самоконтролю 

 

1. Які точки зору  щодо сутності цивільного процесу найбільш поширені у юридичній 

доктрині? 

2. Які існують доктринальні підходи до визначення струткури цивільного процесу 

3. Які характерні ознаки процесуальної стадії? 

4. Які основні концепції видів цивільного судочиснтва?  

5. Якою є мета цивільного судочиснтва? 

6. Які існують підходи визначення завдань цивільного судочиснтва? 

 

 

Блок завдань (БЗ) № 3 

Тема 6. Проблематика сторін як основних суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин 

(виконується на семінар № 3) 

 

Завдання 1. Знайти не менше трьох прикладів з правозастосовчої практики актуальні для 

дисертаційного дослідження здобувача. 
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Завдання 2. Висловити письмово власну думку щодо способів превенції зловживання 

процесуальними правами. 

 

Питання для самоконтролю 

 

1. Які основні концепції визначення поняття сторін у цивільному процесі?  

2. Які характерні ознаки сторін у цивільному процесі? 

3. Як співвідносяться поняття «цивільний процесуальний правовий статус», «цивільна 

процесуальна правосуб’єктність»? 

4. Якими обсягом цивільної дієздатності провинна володіти особа, мати повну 

цивільну процесуальну дієздатність 

5. Які виділяють процесуальні права та обов’язки сторін у цивільному процесі? 

6. Які існують гарантії захисту прав та інтересів сторін у цивільному процесі? 

7. Як співвідносяться поняття зловживання правом та зловживання процесуальними 

правами? 

 

 

Блок завдань (БЗ) № 4 

Тема 8.  Проблематика примирення сторін в цивільному процесі 

(виконується на семінар № 4) 

 

Завдання 1. Зобразити схематично взаємозв’язок цивільного судочинства та примирних 

процедур 

 

Завдання 1. Здійснити у формі таблиці аналіз примирних процедур актуальних для 

цивільного судочинства: 

Таблиця № 2.  

«Примирні процедури, що можуть застосовуватись  сторонами у цивільному процесі» 

 

№ 

п/п 

 

КРИТЕРІЙ/  

Назва примирної 

процедури 

СУТЬ ПЕРЕВАГИ 

 

НЕДОЛІКИ 

1. Врегулювання спору за 

участі судді 

 .  

2. Переговори     

3. Арбітраж/третейське 

судочинство 

   

4 Медіація     

5 …    

6     

 

Питання для самоконтролю 

 

1. Який зміст інституту примирення сторін у цивільному процесі? 

2. Які характерні ознаки примирних процедур? 

3. Як взаємодіють цивільне  судочинство та примирні процедури? 

4. Які основні проблеми застосування примирних процедур у цивільному процесі? 

5. На яких етапах цивільного судочинства застосування примирних процедур є найбільш 

ефективним? 

6. Які тенденції розвитку примирних процедур в Україні? 

 

 

Блок завдань (БЗ) № 5 
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Тема  10. Проблематика судочинства з іноземним елементом 

(виконується на семінар № 5) 

 

Завдання 1. Проаналізувати судову практику у справах з іноземним елементом по спорах, 

що виникають з правовідносин, що є об’єктом дисертаційного дослідження здобувача 

 

Завдання 1. Здійснити у формі таблиці порівняльну характеристику інституту судових 

доручень та інституту міжнародної правової допомоги 

Таблиця № 3.  

«Порівняльно-правова характеристика інституту судових доручень  

та інституту міжнародної правової допомоги» 

 

№ 

п/п 

 

НАЗВА ІНСТИТУТУ/ 

Критерій порівняння 

ІНСТИТУТ СУДОВИХ 

ДОРУЧЕНЬ 

ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНОЇ 

ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ». 

1. Поняття та суть   

2. Сфера відносин, в якій 

застосовується 

  

3. Чим регламентується   

4 Суб’єкти виконання….   

 …   

 

Питання для самоконтролю 

 

1. Які основні концепції визначення сутності спорів з іноземним елементом?  

2. Які особливості судочинства з іноземним елементом? 

3. Якими актами регламентується судочинство з іноземним елементом? 

4. Які існують способи отримання судом інформації від іноземної країни? 

5. Які виділяють основні проблеми судочинства з іноземним елементом? 

6. Як взаємодіють цивільне процесуальне право з іншими галузями права? 

  

 

1.5. Індивідуальні завдання 

Індивідуальні завдання – це основний засіб поглиблення, узагальнення та закріплення тих 

знань, які студенти одержують в процесі навчання. Дана форма організації навчання 

застосовується студентами у вільний від обов’язкових навчальних занять час.  

За загальним правилом індивідуальні завдання виконуються самостійно кожним студентом. 

В окремих випадках, коли завдання мають комплексний характер, до їх виконання можуть 

залучатися кілька студентів.  

В межах навчальної дисципліни «Альтернативне вирішення правових спорів» індивідуальні 

завдання передбачаються у формі рефератів, слайдів-презентацій, таблиць. Завдання обирається 

студентом/студентами на початку семестру і виконується за встановленими вимогами. Виконання 

індивідуальних завдань здійснюється під методичним керівництвом викладача, але без його 

безпосередньої участі. 

 

1.5.1.Основні вимоги до виконання індивідуальних завдань 

При виконанні індивідуальних завдань студенти повинні використовувати законодавчі та 

підзаконні акти, інструктивно-методичні матеріали, науково-монографічну літературу, судову 

практику, статистичні дані, аналітичну інформацію судових органів. 

При виконанні індивідуального завдання у формі реферату, останній повинен містити 

наступні структурні елементи: титульна сторінка встановленого зразка (зразок 1.), вступ, 
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параграфи, висновки, список використаних джерел і додатки (у разі необхідності). Розділи змісту 

роботи формулюються самостійно студентом як найважливіші напрями розкриття її теми. 

Нумерація аркушів роботи починається з титульного аркуша. Номер на титульному аркуші 

не проставляється. 

Обов’язково в тексті повинні бути посилання на джерела, що були використані при 

написанні реферату. Посилання подаються у квадратних дужках з вказівкою номера джерела, за 

яким воно внесене у список використаних джерел, та сторінки.  

Список джерел повинен складатися в кількості не менше 10 і повнен бути оформлений 

відповідно до ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні 

положення та правила складання» з урахуванням правок (код УКНД 01.140.40). 

Роботи повинні виконуватись комп’ютерним способом з одностороннім розміщенням тексту 

на папері формату А4 (210 мм х 297 мм) з дотриманням прийнятих у діловодстві стандартних 

полів: лівого — 30 мм, верхнього та нижнього — 20 мм, правого — не менше 10 мм. 

Обсяг роботи має забезпечувати належне висвітлення завдання і повинно бути виконано 

шрифтом Times New Roman кеглем 14 з 1,5 міжрядковим інтервалом. 

Захист роботи передбачає презентацію реферату на практичних заняттях або науковому 

гурту. 

При виконанні індивідуального завдання у формі презентації остання повинна містити від 

10 до 20 слайдів на відповідну тему. Інформація на слайдах повинна бути структурованою та 

достатньою за обсягом для розкриття заданої теми.  

При виконанні індивідуального завдання у формі правового есе, останній повинен 

відповідати таким же вимогам щодо оформлення, що і реферат з наступними особливостями: 

обсяг правового есе не повинен перевищувати 5 сторінок, кількість використаних джерел 

визначається самим здобувачем з врахуванням потреби у розкриття теми есе. Рекомендована 

структура правового есе: Вступна частина, в якій зазначається ключова теза, що визначає 

основний напрямок наукових пошуків здобувача. Основна частина, в якій зазначаються аргументи 

на обґрунтування тези висловленої у вступній частині. Може містити посилання на нормативні та 

літературні джерела правозастосовчу практику; Висновок – частина в якій формулюються основні 

висновки автора  з приводу заявленої тези. Висновок повинен бути авторським. Креативність 

вітається. 



16 

Зразок 1 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

Кафедра цивільного права та процесу 

     

   Навчальна дисципліна: 

   Доктрина цивільного процесу 

   

  

 

РЕФЕРАТ 

 

  на тему:   

 «Наукова спадщина Михайла Йосиповича Штефана»  

     

   Виконав:  

   Іванов  

   Іван Іваносич, 

   здобувач  освітньо-наукового  ступеня 

доктора філософії  ___ року навчання 

    

    

 

Перевірила: 

 

   Бондаренко-Зелінська 

   Надія Леонтіївна, 

   кандидат юридичних наук, 

   доцент 

    

 Хмельницький  

 2020  
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Зразок 2 

(Виклад роботи). 

 

ЗМІСТ        

    Стор. 

 ВСТУП - 3 

1. Життєвий і науковий шлях М. Й. Штефана - 5 

2. Основні праці М.Й, Штефана - 9 

3. Вплив М.Й. Штефана на доктрину цивільного 

процесуального права 

- 12 

 ВИСНОВКИ - 16 

 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ - 18 

 

ВСТУП 

. . . . . . . . .  

(Виклад змісту вступу) 

. . . . . . . . .  

1. ( Назва першого параграфу) 

. . . . . . . . .  

( Виклад змісту першого параграфу)  

. . . . . . . . .  

2. ( Назва другого параграфу) 

. . . . . . . . .  

( Виклад змісту другого параграфу)  

. . . . . . . . .  

3. ( Назва третього параграфу) 

. . . . . . . . .  

( Виклад змісту третього параграфу)  

. . . . . . . . .  

ВИСНОВКИ 

. . . . . . . . .  

(Виклад змісту висновків) 

. . . . . . . . .  

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Liber Amicorum Вячеслав Комаров / упоряд. Т. Комарова ; за 

ред. Т. Комарової.  Харків : Право, 2020.  1192 с. 

2. Штефан М. Й. Цивільне процесуальне право України: Академічний курс: Підруч. для 

студ. юрид. спец. вищих навч. закл. – К.: Ін Юре, 2005. – 622 с. 

3. Штефан М.Й. Цивільний процес: Підручник. – Вид. 2-ге перероб. та доп. – К.: Ін Юре, 

2001. – 694 с.  … 

 

Нижче списку використаних джерел рукописним способом зазначаються дата виконання 

реферату і особистий підпис здобувача. 
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1.5.2.Тематика індивідуальних завдань 

 

Завдання 1. Підготувати презентацію по одній з тем дисципліни. 

 

Завдання 2. Написати реферат на одну з тем : 

1. Наукова спадщина ………………(особа науковця на вибір здобувача) 

2. Предмет доктрини цивільного процесуального права 

3. …... як загальноправовий метод наукового пізнання (конкретний метод на вибір 

здобувача) 

4. …... як приватноправовий метод наукового пізнання (конкретний метод на вибір 

здобувача) 

5. …… як спеціальний метод дослідження науки цивільного процесуального 

права(конкретний метод на вибір здобувача) 

6. Структура доктрини цивільного процесуального права 

7. Міжнародний договір як джерело цивільного процесуального права 

8. Мета цивільного судочинства 

9. Справедливий судовий розгляд як завдання цивільного судочинства 

10. Структура цивільного процесу 

11. Процесуальна дія, як первинний лемент структури цивільного процесу 

12. Процесуальна дія, як складовий елемент змісту цивільних процесуальних правовідносин 

13. Позивач як суб’єкт цивільних процесуальних правовідносин 

14. Врегулювання спору за участю судді в Україні. 

15. Зарубіжний досвід застосування примирних процедур у цивільному судочинстві 

(конкретна країна узгоджується з керівником) . 

16. Процесуальні гарантії захисту прав та інтересів відповідача в цивільному процесі 

17. Принцип ………….. як гарантії захисту прав та інтересів учасників цивільного процесу 

(конкретний принцип на вибір здобувача) 

18. Зловживання процесуальними правами як вид зловживання правом 

19. Електронне судочинство: переваги та недоліки  

20. Електронні докази у цивільному процесі 

21. Дискреційні повноваження суду 

22. Судовий акт як об’єкт цивільних процесуальних правовідносин 

23. Способи перегляду судових актів. 

24. Перегляд судових рішень як елемент судового контролю 

25. Визначення змісту іноземного права в судочинстві з іноземним елементом (конкретна 

іноземна країна на вибір здобувача) 

 

1.6. Підсумковий контроль 

 

Підсумковий семестровий контроль у 3 семестрі проводиться у формі усного екзамену. 

 

1.6.1. Питання для підсумкового контролю 

1. Предмет доктрини цивільного процесуального права 

2. Система наки цивільного процесуального права 

3. Поняття та значення методології науки цивільного процесуального права 

4. Класифікація методів науки цивільного процесуального права  

5. Системний метод в доктрині цивільного процесуального права 

6. Порівняльний (порівняльно-правовий) метод в доктрині цивільного процесуального права 

7. Метод економічного аналізу в доктрині цивільного процесуального права 

8. Метод   психологічного аналізу в доктрині цивільного процесуального права 

9. Соціокультурний  метод в доктрині цивільного процесуального права 

10. Функціональний метод в доктрині цивільного процесуального права 

11. Історико-правовий метод в доктрині цивільного процесуального права 

12. Статистичний метод в доктрині цивільного процесуального права 
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13. Метод аналізу та узагальнення судової практики в доктрині цивільного процесуального 

права 

14. ЦПК України як основне джерело цивільного процесуального права 

15. Міжнародні договори як джерела цивільного процесуального права 

16. Правозастосовча практика її значення для доктрини та галузі цивільне процесуальне 

право 

17. Доктринальні джерела цивільного процесуального права 

18. Видатні процесуалісти України 

19. Сутність та структура цивільного процесу 

20. Процесуальна дія як елемент структури цивільного процесу 

21. Процесуальна стадія як елемент структури цивільного процесу 

22. Процесуальне провадження як елемент структури цивільного процесу 

23. Види цивільного судочинства  

24. Мета цивільного судочинства 

25. Завдання цивільного судочинства 

26. Справедливий судовий розгляд як завдання цивільного судочинства 

27. Примирення сторін як завдання цивільного судочинства 

28. Поняття та характерні ознаки позивача як сторони в цивільному процесі 

29. Поняття та характерні ознаки відповідача як сторони в цивільному процесі 

30. Цивільна процесуальна правосуб’єктність позивача у цивільному процесі 

31. Цивільна процесуальна правосуб’єктність відповідача у цивільному процесі 

32. Процесуальні гарантії захисту прав та інтересів сторін у цивільному процесі  

33. Недобросовісне здійснення цивільних процесуальних прав та виконання цивільних 

процесуальних обов’язків, його наслідки 

34. Зловживання процесуальними правами. 

35. Поняття  та структура процесу доказування в цивільному процесі. 

36. Особливості електронних доказів. 

37. Збір, подання доказів 

38. Проблеми дослідження та оцінки доказів судом. 

39. Дискреційні повноваження суду 

40. Інститут примирення у цивілістичному процесі.  

41. Поняття та види примирних процедур у цивілістичному процесі. 

42. Врегулювання спорів за участю судді як примирна процедура в вітчизняному судочинстві  

43. Арбітраж як примирна процедура в вітчизняному судочинстві. 

44. Переговори як примирна процедура в вітчизняному судочинстві Судовий акт як об’єкт 

цивільних процесуальних правовідносин 

45. Способи перегляду судових актів. 

46. Перегляд судових рішень як елемент судового контролю 

47. Співвідношення понять «міжнародний цивільний процес» та «судочинство з іноземним 

елементом» 

48. Закон суду (lex fori) 

49. Визначення змісту іноземного права в судочинстві з іноземним елементом  

50. Доручення про надання міжнародної правової допомоги. 

 

 
1.6.2. Приклад екзаменаційного білету 

 

1. Предмет доктрини цивільного процесуального права 

2. Зловживання процесуальними правами. 
3. Знайти в Єдиному державному реєстрі судових рішень судовий акт, у справі по спору, що 

виникає з правовідносин, які є об’єктом наукового дослідження аспіранта.  
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2. Схема нарахування балів 

 2.1. Нарахування балів студентам з навчальної дисципліни здійснюється відповідно 

до такої схеми: 

 

 Вивчення  

навчальної дисципліни  
     

 100 балів   
     

      

Очна (денна, вечірня)  

форма навчання 

 Заочна (дистанційна) форма 

навчання 

 

      

10 балів – 

за результатами навчання під 

час лекцій 

 5 балів – 

за результатами навчання під 

час лекцій 

 

      

40 балів – 

за результатами навчання під 

час семінарських (практичних, 

лабораторних) занять 

 25 балів – 

за результатами навчання під 

час семінарських (практичних, 

лабораторних) занять 

 

        

20 балів – 

за результатами самостійної 

роботи 

 40 балів – 

за результатами самостійної 

роботи 

  

      

       

 30 балів – 

за результатами складання 

семестрового контролю 

  

  +    

 Додаткові бали   

 

2.2. Обсяг балів, здобутих студентом під час лекцій, семінарських занять, 

самостійної роботи студентів та виконання індивідуальних завдань визначаються в 

силлабусі та навчально-методичних матеріалах з цієї дисципліни. 

З цієї навчальної дисципліни передбачено проведення 6 лекцій незалежно від 

форми навчання. Залежно від форми навчання, студент може набрати під час лекцій таку 

кількість балів: 

№ 

з/п 

Форма 

навчання 

Кількість 

лекцій за 

планом 

Кількість відвіданих лекцій 

1 2 3 4 5 
6 Загалом 

1. Денна  6 1,7  3,3 5,0 6,7 8,3 10,0 10 

2 Заочна 6 0,8  1,7 2,5 3,3 4,2 5,0 5,0 

2.3. З цієї навчальної дисципліни передбачено проведення у сьомому семестрі 3 

семінарських заняття за заочною формою навчання. 

Критерії поточного оцінювання знань студентів наведені у п.4.3.8. Положення про 

організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та права імені 

Леоніда Юзькова (в редакції від 28 серпня 2020 року протокол №1).  

2.4. Розподіл балів за самостійну роботу та виконання індивідуальних завдань 

здобувачів  здійснюється в межах максимально можливої кількості балів, визначеної в 

п.2.1. 

2.5. В силлабусі навчальної дисципліни може бути встановлено особливості 

нарахування та обчислення балів, отриманих здобувачем під час лекційного, 

семінарського (практичного, лабораторного) заняття та за виконання індивідуальної і 

самостійної роботи, а також додаткових балів, з урахуванням змісту накопичувальної 

системи оцінювання та граничних показників визначених в п. 4.2., 4.5.2.1.  Положення про 

організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та права імені 

Леоніда Юзькова (в редакції від 28 серпня 2020 року протокол №1). 
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комплекс.  М.: Статут, 2017.  48 с 

258. Нешатаева Т.Н. Международный гражданский процесс. М., 2001. С. 29. 

259. Туманова Л. В., Владимирова И. А. Защита семейных прав в Европейскос Суде по 

правам человека.  М.: Городей, 2007.  208 с 

 

 

4. Інформаційні ресурси 

1. http://www.aprnu.kharkiv.org/– Національна академія правових наук України. 

2. https://mon.gov.ua/ua– Міністерство освіти України. 

3. https://naqa.gov.ua/ – Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. 

4. http://zakon1.rada.gov.ua/laws/main/a — Законодавство України на сайті Верховної Ради 

України. 

5. https://court.gov.ua/ – Судова влада України. 

6. http://www.ccu.gov.ua/ — Конституційний Суд України.  

7. https://supreme.court.gov.ua/supreme/ — Верховний Суд.  

8. http://www.reyestr.court.gov.ua/ — Єдиний державний реєстр судових рішень. 

9. http://www.president.gov.ua/documents/ — Офіційні документи на Офіційному 

представництві Президента України. 

10. http://www.kmu.gov.ua/control/ — Урядовий портал.  

11. http://www.minjust.gov.ua/ — Міністерство юстиції України.  

12. http://zakon.nau.ua/ — Професійна юридична система Мега-НаУ.  

13. http://www.ligazakon.ua/ — Ліга:Закон — головний правовий портал України 

14. http://www.nbuv.gov.ua/portal/ — Наукова періодика України на сайті Національної 

бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. 

 

https://drive.google.com/file/d/0B6e_r_dbLQfja0tPOFhZdHVyUjA/view
http://www.aprnu.kharkiv.org/–
https://mon.gov.ua/ua–
https://naqa.gov.ua/
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/main/a
https://court.gov.ua/
http://www.ccu.gov.ua/
https://supreme.court.gov.ua/supreme/
http://www.reyestr.court.gov.ua/
http://www.president.gov.ua/documents/
http://www.kmu.gov.ua/control/
http://www.minjust.gov.ua/
http://zakon.nau.ua/
http://www.ligazakon.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/portal/
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