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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників Розподіл годин за навчальним планом 

Кількість кредитів: 3 
Вид занять 

Форма навчання 

Загальна кількість годин:  90 Денна Заочна 

Рік вивчення дисципліни 

за навчальним планом: 2 Лекції: 12 8 

Семестр: 3 Практичні заняття:   

Тижневе навантаження (год.): Лабораторні заняття:   

аудиторне: 2 Семінарські заняття: 12 4 

самостійна робота:  Самостійна робота: 66 78 

Форма підсумкового 

контролю: 
Залік Консультації:   

Мова навчання: українська Індивідуальні заняття:   

 

 
Консультативну допомогу здобувачі вищої освіти можуть отримати у ННП кафедри 

публічного та приватного права, які безпосередньо проводять заняття або звернувшись з 

письмовим запитом на електронну пошту за адресою kaf_ppr@tnu.edu.ua. 

 
2. Програма навчальної дисципліни 

 

Передумови для вивчення дисципліни: 

 

Препозит: Постпозит: 

Навчальна дисципліна “Прогалини у цивільному 

процесуальному праві” сприяє підготовці 

фахівців з права. Здобувачі компетентностейє 

придатним для працевлаштування на 
підприємствах, в організаціях та установах, що 

функціонують в галузі права: юридичних та 

адвокатських компаніях, науково-дослідних та 
організаційно-управлінських установах, закладах 

вищої освіти і галузевих установах різних 

відомств, органах державної влади, виконуючи 
відповідні функції в галузі права.Фахівці здатні 

виконувати професійну роботу у сфері 

правознавства, прокурорського нагляду, 

правосуддя та правоохоронної діяльності; 
державної служби та місцевого самоврядування; 

викладачів університетів та закладів вищої 

освіти. 

“Теорія держави і права”, "Цивільний процес", 

“Цивільне право України”, “Адміністративне 

право України”, “Адміністративне судочинство”  

 

 



 

 

Мета вивчення дисципліни:  

 

Метою вивчення навчальної дисципліни"Прогалини у цивільному процесуальному 

праві"є опанування основних положень чинного цивільного процесуального законодавства 

України, що регулює суспільні відносини у сфері здіис̆нення правосуддя у цивільних 

справах, а також отримання навичок аналізу відповідних нормативних актів, складання 

цивільних процесуальних документів, вирішування конкретних практичних питань, 

пов’язаних із застосуванням норм цивільного процесуального права, і відстежування змін в 

поточному законодавстві та пошуку прогалин у цивільному процесуальному праві. 

 

Очікувані програмні результати навчання за дисципліною  

(за Освітньою програмою): 

 

ПРН 1. Мати передові знання з права, а також дослідницькі навички, достатні для 

проведення наукових і прикладних досліджень на рівні останніх світових досягнень з 

відповідного напряму, та отримання нових знань у сфері права. 

ПРН 4. Планувати та виконувати наукові дослідження в галузі права та дотичних 

міждисциплінарних напрямів з використанням сучасних методів, методик з дотриманням 

норм професійної та академічної етики. 

ПРН 5. Критично аналізувати та узагальнювати результати власних досліджень і 

доробок інших науковців у контексті всього комплексу сучасних знань щодо досліджуваної 

наукової проблематики. 

 

Програмні компетентності, що формуються у процесі вивчення дисципліни 

 
У результаті опанування навчальної дисципліни "Прогалини у цивільному 

процесуальному праві" здобувач третього освітньо-наукового рівня вищої освіти повинен 

володіти такими загальними (ЗК) та фаховими (ФК) компетентностями:  

 

Шифр та назва компетентності 
Результати навчання 

Знання Уміння/ 

навички 
Комунікація 

Відповідальність і 

автономія 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК 1. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу. 
ПРН 1 ПРН 4 ПРН 5 ПРН 5 

ЗК 3. Здатність генерувати нові 

ідеї (креативність). 
ПРН 1 ПРН 4 ПРН 4 ПРН 5 

ЗК 6. Здатність використовувати 

інформаційні та комунікаційні 

технології. 
ПРН 1 ПРН 4 ПРН 5 ПРН 5 

Фахові компетентності (ФК) 



 

 

ФК 2. Здатність обґрунтовувати 

та захищати методологію 

наукового пізнання, результати 
досліджень, проєкти. 

Використання сучасних та 

ефективних методик та засобів їх 

досліджень у самостійній 

науково-дослідній діяльності. 

ПРН 1 ПРН 4 ПРН 4 ПРН 5 

ФК 4. Здатність здійснювати 

наукове тлумачення норм 

національного законодавства, в 

тому числі на деакупованих 
територіях. Застосовувати 

Європейське законодавство та 

акти міжнародних наукових 

інституцій та аналізувати їх вплив 

на національне законодавство. 

Володіти нормопроєктною 

технікою для складання 

практичних рекомендацій по 

вдосконаленню вітчизняних та 

міжнародних нормативно-

правових актів. 

ПРН 1 ПРН 4 ПРН 5 ПРН 5  

 

 
Зміст навчальної дисципліни 

 

 Тема 1.Судова влада та правосуддя в цивільних справах. Вчення про цивільні 

процесуальні відносини 

 Прогалини розвитку форм захисту прав та законних інтересів осіб. Вплив 

реформування приватного права на розвиток цивільної юрисдикції. Судова система України: 

стан та перспективи розвитку. Поняття правосуддя в цивільних справах. Поняття цивільних 

процесуальних правовідносин та передумови їх виникнення. Суб’єкти цивільних 

процесуальних правовідносин. Суд як суб’єкт цивільних процесуальних правовідносин. 

Особи, які беруть участь у справі. Правове положення сторін у цивільному судочинстві. 

Правове положення третіх осіб у цивільному судочинстві. Проблеми участі прокурора в 

цивільному судочинстві. Представництво у цивільному судочинстві  

 Тема 2. Прогалини визначення поняття, системи та змісту окремих принципів 

цивільного процесуального права. Поняття та значення цивільної процесуальної 

форми 

 Прогалини визначення поняття принципів цивільногопроцесуального права. 

Проблема системи принципів цивільного процесуального права.Поєднання диспозитивності 

тапроцесуальної активності суду як принцип цивільногосудочинства.Поєднання 

змагальності та процесуальної активності судуяк принцип цивільного судочинства. Принцип 

поєднання засад рівноправності сторін та забезпечення балансу їх рівних правових 

можливостеи.̆  Поняття та значення цивільного процесу (цивільного судочинства). Стадії 

цивільного судочинства. Поняття цивільної процесуальної форми (суть, основні риси та 

значення). Позовна форма захисту цивільних прав та інтересів громадян та організаціи.̆ 

 Тема 3. Прогалини процесуальних строків 

 Поняття, види процесуальних строків. Початок перебігу процесуальнихстроків. 

Закінчення процесуальних строків. Зупинення процесуальних строків. Наслідки пропущення 

процесуальних строків.Поновлення та продовження процесуальних строків. 

  

 Тема 4. Прогалини доказування та доказів у цивільному процесі 



 

 

 Поняття доказів та доказування у цивільному процесі.  Доказові факти. Предмет 

доказування.Правові презумпції (поняття, значення). Класифікація доказів.Забезпечення 

доказів. Підстави, способи і порядок забезпечення доказів.Право апеляційного та 

касаційного оскарження.Строки апеляційного та касаційного оскарження.Форма і зміст 

апеляційної та касаційної скарг. Порядок розгляду справи апеляційним та касаційним 

судами.Межі розгляду справи апеляційним та касаційним судами. Повноваження судів 

апеляційної та касаційної інстанції. Апеляціин̆е та касаційне оскарження ухвал суду першої 

інстанції. 

 Тема 5. Прогалиниперегляду судових рішень 

 Особливості перегляду судових рішень Верховним Судом. Правовий 

статусВерховного Суду. 

 Тема 6. Прогалиниправового регулювання та використання електронного суду 

 Поняття і особливості електронного судочинства. Окремі форми викристання 

інформацийних технологій у цивільному процесі 

 

3. Структура навчальної дисципліни  

(тематичний план)  

 

ДЕННА ФОРМА 

 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

Всього 

у тому числі 

л 
п/л
аб. 

се
м. 

с. р. 

1 2 3 4 5 6 

Тема 1. Судова влада та правосуддя в цивільних справах. Вчення 
про цивільні процесуальні відносини 6 2  2 11 

Тема 2. Прогалини визначення поняття, системи та змісту 

окремих принципів цивільного процесуального права. Поняття та 

значення цивільноі ̈процесуальноі ̈форми 
6 2  2 11 

Тема 3. Прогалини процесуальних строків 6 2  2 11 

Тема 4. Прогалини доказування та доказів у цивільному процесі 6 2  2 11 

Тема 5. Прогалиниперегляду судових рішень 6 2  2 11 

Тема 6. Прогалиниправового регулювання та використання 
електронного суду 6 2  2 11 

Усього годин 90 12  12 66 

 
 

ЗАОЧНА ФОРМА 

 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

Всього у тому числі 



 

 

л 
п/л
аб. 

се
м. 

с. р. 

1 2 3 4 5 6 

Тема 1. Судова влада та правосуддя в цивільних справах. Вчення 
про цивільні процесуальні відносини 6 2  2 13 

Тема 2. Прогалини визначення поняття, системи та змісту 

окремих принципів цивільного процесуального права. Поняття та 

значення цивільноі ̈процесуальноі ̈форми 
6 2   13 

Тема 3. Прогалини процесуальних строків 6    13 

Тема 4. Прогалини доказування та доказів у цивільному процесі 6 2   13 

Тема 5. Прогалиниперегляду судових рішень 6    13 

Тема 6. Прогалиниправового регулювання та використання 
електронного суду 6 2  2 13 

Усього годин 90 8  4 78 

 
 

4. Організація самостійної роботи 

На самостійну роботу здобувачів компетентностей виноситься: 

- частина теоретичного матеріалу, менш складного за змістом; 

- практичні роботи, що не потребують безпосереднього керівництва викладача. 

Самостійна робота здобувачів компетентностей забезпечується системою навчально- 

методичних засобів, передбачених для вивчення навчальної дисципліни"Прогалини у 

цивільному процесуальному праві": 

- основна література (підручник, конспект лекцій викладача, навчальні та методичні 

посібники); 

- додаткова література (наукова, фахова, монографічна, періодична); 

- методичні матеріали (методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи 

здобувачами вищої освіти). 

   Самостійна робота над засвоєнням навчального матеріалу з дисципліни "Прогалини у 

цивільному процесуальному праві"може виконуватись у бібліотеці, навчальних кабінетах, 

комп'ютерних класах (лабораторіях), а також у домашніх умовах. 

 

4.1. Підготовка до семінарських та практичних (лабораторних) занять 

Підготовка до семінарських та практичних (лабораторних) занять здобувачів 

компетентностей забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для 

вивчення конкретної навчальної дисципліни: 

- основна література (підручник, конспект лекцій викладача, навчальні та методичні 

посібники); 

- додаткова література (наукова, фахова, монографічна, періодична); 

- методичні матеріали (методичні рекомендації щодо виконання до підготовки до 

семінарських та практичних (лабораторних) занять роботи здобувачам вищої освіти). 

 
4.2. Матеріали для самоконтролю 

При самостійному опрацюванні навчального матеріалу велике значення для 

здобувачів компетентностей має навчально-методичний пакет, зміст якого передбачає: 

- навчальну програму з навчальної дисципліни чітким визначенням змісту і об'єму 

аудиторної і позааудиторної навчальної роботи; 

- конспект лекцій, опорний конспект; 



 

 

- основні поради здобувачам вищої освіти щодо вивчення конкретної дисципліни (у 

письмовій формі) з вимогами до оцінки знань з даної дисципліни; 

- методичні рекомендації щодо вивчення окремих тем чи набуття практичних навичок; 

- перелік тем курсових робіт (проектів); 

- перелік питань, що виносяться на семінарські заняття; 

- підбірка контрольних завдань, запитань, тестів для самоперевірки; 

- перелік літератури; 

- робочий зошит (звіт) з виконання самостійної роботи. 

 

4.3. Індивідуальні завдання 
Індивідуальні завдання (ІЗ) з дисципліни "Прогалини у цивільному процесуальному 

праві" виконуються самостійно кожним здобувачем компетентностей на основі вільного 

вибору теми завдання. ІЗ охоплює усі основні теми дисципліни. Метою виконання ІЗ є 

поглиблення знань здобувачів компетентностей у тих темах курсу, що найменш 

розглядаються у лекційних і практичних заняттях. При виконанні та оформленні ІЗ здобувач 

компетентностей може використати комп’ютерну техніку, інформацію з Інтернету, 

статистичнии,̆ довідковии ̆та інші необхідні матеріали.  

Завдання для самостійного вибору здобувачів компетентностей: 

- виступ на науковій конференції, круглому столі з науковою доповіддю 

(повідомленням) в межах тематики навчальної дисципліни; 

- підготовка наукової роботи в межах тематики програми з навчальної дисципліни для 

участі її у всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт; 

- публікація 2-х тез наукових доповідей з тематики навчальної дисципліни у 

матеріалах наукових конференцій; 

- публікація 1 статті в науковому виданні в межах тематики програми навчальної 

дисципліни; 

- тематичне узагальнення правозастосовної практики у сфері, що досліджується в ході 

вивчення навчальної дисципліни; 

- підготовка і написання реферату за однією з рекомендованих кафедрою тем в рамках 

навчальної дисципліни; 

- підготовка презентації за заданою викладачем темою курсу, представлення її за 

допомогою технічних засобів; 

- складання задач по темам курсу на основі практичних ситуаціи ̆(не менше 3-х задач); 

- підготовка невеликої (не більше 5-10 - ти хв.) наукової доповіді в межах тематики 

програми навчальної дисципліни, її презентація на практичному занятті в рамках вивчення 

поточної теми; 

- пошук та підготовка довідкової інформації за визначеною викладачем темою 

навчального курсу; 

- анотування наукової періодичної літератури (наукових статей, тез тощо); 

- відвідування наукових, науково-практичних конференцій, круглих столів та інших 

заходів, пов‘язаних з навчальною дисципліною, складання звіту про них. 

 

4.4. Перелік питань для підготовки до підсумкового контролю 

1. Наукові погляди на співвідношення понять "цивільне процесуальне право", "цивільний 

процес", "цивільне судочинство". 

2. Наука цивільного процесуального права. 

3. Цивільне судочинство: компаративістичний аспект. 

4. Види цивільного судочинства: проблемні аспектита шляхи їх оптимізації. 

5. Стадії цивільного судочинства у науці цивільного процесуального права. 

6. Аналогія у цивільному процесуальному праві. 

7. Класифікація принципів цивільного судочинства(науковийта законодавчий підхід). 

8. Принцип диспозитивності цивільного судочинства. 



 

 

9. Принцип змагальності сторін. 

10. Наукові підходи до поняття та структури цивільних процесуальних правовідносин. 

11. Теоретичні засади розмежування підстав і передумов виникнення цивільних 

процесуальних правовідносин. 

12. Поняття суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин у науці цивільного 

процесуального права. 

13. Наукові підходи до класифікації суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин. 

14. Суб’єктицивільнихпроцесуальнихправовідносин:проблеми правового статусу. 

15. Суб’єкти цивільнихпроцесуальних правовідносин: проблеми правосуб’єктності. 

16. Визначення об’єкту цивільних процесуальних правовідносин у науці цивільного 

процесуального права. 

17. Зміст цивільних процесуальних правовідносин: шляхи оптимізації. 

18. Проблемні аспекти визначення сторін у цивільному процесі. 

19. Процесуальна співучасть: поняття, умови допущення і види. 

20. Процесуальне правонаступництво, його види. 

21. Умови, порядок і правові наслідки заміни неналежного відповідача, залучення 

співвідповідачів. 

22. Наукові та законодавчі підходи до змісту цивільного процесуального статусу третіх 

осіб. 

23. Процесуальне представництво: проблемні аспекти та шляхи їх вирішення. 

24. Проблеми законодавчого регулювання інституту участі у цивільному процесі органів 

та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб. 

25. Інші учасники цивільного процесу. 

26. Відводи: підстави, порядок і наслідки. 

27. Поняття, значення та види цивільної юрисдикції. 

28. Цивільна юрисдикція суду. Наслідки порушення правил підвідомчості цивільних 

справ. 

29. Поняття, значення та види підсудності цивільних справ. 

30. Наслідки порушення правил підсудності цивільних справ. Передача справи з одного 

суду до іншого. 

31. Належність і допустимість доказів. 

32. Наукові погляди на поняття та етапи доказування. 

33. Предмет доказування. Підстави звільнення від доказування. 

34. Підстави, способи і порядок забезпечення доказів. 

35. Підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу. 

36. Поняття позову, його елементи та види. 

37. Право на пред’явлення позову. 

38. Проблеми об’єднання та роз’єднання позовів. 

39. Позовне провадження: особливості процесуальної форми. 

40. Мета та значення провадження у справі до судового розгляду, його завдання, зміст і 

процесуальний порядок. 

41. Підстави і види забезпечення позову. 

42. Процесуальні засоби захисту інтересів відповідача. 

43. Виправлення недоліків рішення судом, який його ухвалив. 

44. Заочний розгляд справи, умови та порядок його проведення. 

45. Перегляд, оскарження та скасування заочного рішення. 

46. Особливості розгляду цивільних справ в порядку наказного провадження. 

47. Поняття і сутність окремого провадження. Порядок розгляду справ окремого 

провадження. 

48. Поняття та значення інстанційності перегляду судових рішень. 

49. Апеляційне провадження: проблеми теорії та практики. 

50. Касаційне провадження: проблеми теорії та практики. 



 

 

51. Підготовка справи до касаційного розгляду. Попередній розгляд справи. 

52. Право та підстави перегляду судових рішень Верховним Судом. 

53. Прогалини перегляду судових рішень Верховним Судом. 

54. Підстави перегляду справи у зв’язку з нововиявленими обставинами. 

55. Проблемні аспекти звернення судових рішень до виконання. 

56. Поворот виконання: поняття, порядок вирішення питання, строк подання заяв. 

57. Судовий контроль за виконанням судових рішень. 

58. Загальні засади визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні. 

59. Відновлення втраченого судового провадження. 

60. Виконання судових доручень іноземних судів і звернення судів України з дорученнями 

до іноземних судів. 

 

5. Критерії  та система оцінювання результатів навчання 

Оцінювання семінарських занять, у тому числі самостійної роботи, розроблено таким 

чином, що дає можливість здобувачу вищої освіти у підсумку отримати максимальну 

кількість балів (від 0 до 100) за поточний контроль.  

За умови, отримання за поточний контроль 60 балів і вище, за бажанням здобувачів 

компетентностей, даний бал зараховується як оцінка за залік/екзамен із навчальної 

дисципліни.  

Здобувач компетентностей має право підвищити бал шляхом здачі заліку/екзамену. 

Здобувач компетентностей, який за поточний контроль набрав 59 балів і нижче здає 

залік/екзамен із навчальної дисципліни. Якщо здобувач компетентностей не здав пропущені 

без поважних причин теми, до складання заліку/екзамену не допускається. 

Підсумкової формою контролю якості отриманих знань є залік/екзамен. Залік/екзамен 

може проводитися в усній і письмовій формі і передбачає відповідь на два теоретичних 

питання. 

 

5.1. Політика курсу 
 Здобувач компетентностей зобов’язаний дотримуватись політики доброчесності при 

виконанні завдань для самостійної роботи, завдань поточного та підсумкового контролю 

результатів навчання з дисципліни "Прогалини у цивільному процесуальному праві". 

Відповідно до Закону України "Про освіту"академічна доброчесність – це сукупність 

етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники 

освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) 

діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) 

досягнень. Дотримання академічної доброчесності передбачає: самостійне виконання 

навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для 

осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх 

індивідуальних потреб і можливостей); посилання на джерела інформації у разі 

використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей;дотриманнянормзаконодавствапроавторськеправоі суміжні права; надання 

достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, 

використані методики дослідженьі джерела інформації.  

Відвідування лекційних та семінарських занять є важливою складовою успішного 

засвоєння дисципліни та успішної здачі заліку/екзамену. За об’єктивних причин навчання 

може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із викладачем дисципліни. У випадку 

незадовільної підсумкової оцінки, наявності пропусків семінарських занять без поважних 

причин здобувач вищої освіти повинен здати пропущені теми в позаудиторний час, 

звернувшись до викладача.  
 

5.2. Шкала та схема формування підсумкової оцінки  



 

 

 Дані критерії призначені для використання при оцінці знань здобувачів 

компетентностей на семінарських, практичних заняттях, виконання самостіин̆ої роботи та 

індивідуальних науково-дослідних завдань, поточного та рубіжного контролю.  

 

Семінарські 

заняття 
1 2 3 4 5 6 ІЗ 

Максимальні 

Бали 
5 5 5 5 5 5 9 

Мінімальні бали 2 2 2 2 2 2 8 

 
 

№ Бали 
Оцінка за 

національною 

шкалою 
Характеристика оцінки 

1. 5 Відмінно відмінне виконання 

2 4 Добре вище середнього рівня 

3 3 Добре загалом хороша робота 

4 2,5 задовільно непогано 

5 2 задовільно виконання відповідає мінімальним критеріям 

 

 

Шкала та схема формування підсумкової оцінки  

заочної форми навчання  

 

Семінарські 

заняття 
1 2 3 4 ІЗ 

Максимальні 
Бали 

10 10 10 10 10 

Мінімальні бали 4 4 4 4 4 

 

 

№ Бали 
Оцінка за 

національною 

шкалою 
Характеристика оцінки 

1. 10 Відмінно відмінне виконання 

2 9,8,7 Добре вище середнього рівня 

3 6 Добре загалом хороша робота 

4 5 задовільно непогано 

5 4 задовільно виконання відповідає мінімальним критеріям 

 

 
  



 

 

 Запам’ятайте: якщо з поважних причин здобувач компетентностей протягом семестру 

не набрав 60 балів із 100:  

- з поважних причин – він має право звернутись до викладача і виконати відповідні 

контрольні завдання протягом семестру, але не пізніше, ніж за тиждень до початку 

екзаменаційної сесії, та у разі їх виконання буде допущений до складання екзамену (заліку);  

- без поважних причин – він не допускається до складання заліку. Порядок складання 

визначає викладач. 

 Підсумковии ̆контроль: здійснюється у формі екзамену (заліку).  

 

5.3. Шкала оцінювання: національна та ЕСТS 

 

Оцінка в балах 
Оцінка за національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 

90-100 відмінно А відмінне виконання 

80-89 добре B вище середнього рівня 

75-79 добре C загалом хороша робота 

66-74 задовільно D непогано 

60-65 задовільно E виконання відповідає мінімальним критеріям 

30-59 незадовільно FX необхідне перескладання 

0-29 незадовільно F необхідне повторне вивчення курсу 

 
 

6. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких передбачає 

навчальна дисципліна (за потребою)    

 Технічні засоби: пристрої збереження та обробки інформації (ПК, ноутбук, планшет, 

тощо). 

 Програмне забезпечення: Mac OS X, Microsoft (Word, Excel, PowerPoint). 
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