
«ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ» 

 

Мета: метою викладання дисципліни «Цивільне процесуальне право України» є 

формування високого рівня професійної правосвідомості і наукового мислення майбутніх 

юристів, вироблення вмінь і навичок, що дозволяють вільно орієнтуватися в законодавстві 

про цивільне та третейське судочинство, аналізувати, тлумачити і застосовувати ці норми. 

 

Завдання: ознайомити студентів з необхідними джерелами цивільного 

процесуального права та прищепити вміння працювати з ними; ознайомити з принципами 

цивільного процесуального права і навчити використовувати їх зміст при вирішенні 

конкретних правових питань; сформувати у студентів сучасний погляд на тенденції 

розвитку процесуальних відносин; навчити тлумачити та застосовувати норми 

процесуального права, заохочувати студентів до критичного аналізу теоретичного 

матеріалу, законодавчої бази та прикладів з судової практики; юридично грамотно 

оцінювати та кваліфікувати факти і обставини, складати позовні заяви, заяви, клопотання, 

апеляційні та касаційні скарги та інші процесуальні документи.  

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

 

знати:  

 

 стан основних проблем науки процесуального права; 

 функції судової влади в системі державної влади та форми її здійснення; 

 суть і значення цивільної процесуальної форми; 

 джерела цивільного процесуального права та їх структуру; 

 поняття і значення цивільних процесуальних правовідносин, їх місце в механізмі 

правового регулювання; 

 передумови їх виникнення; правовий статус суду та осіб, які беруть участь у 

справі, їх процесуальні права та обов’язки; 

 чинні норми цивільного процесуального права, зміст цивільно-процесуальних 

правових категорій; 

 систему процесуальних актів та вимоги, яким вони повинні відповідати; 

 порядок реалізації судових рішень; 

 несудові та альтернативні форми захисту цивільних прав і законних інтересів; 

 практику застосування цивільного процесуального законодавства, перспективні та 

основні напрямки розвитку цивільного процесуального законодавства, його 

адаптації до міжнародних стандартів здійснення правосуддя у цивільних справах.  

 

вміти:  

 

 вільно оперувати юридичними поняттями та категоріями в сфері цивільних 

процесуальних правовідносин; 

 правильно тлумачити та застосовувати норми цивільного процесуального права в 

процесі роботи за юридичною спеціальністю; 

 використовувати дані науки цивільного процесуального права для вирішення 

професійних завдань; 

 оцінювати докази у цивільній справі; 

 складати цивільно-процесуальні документи та ділову документацію; 

 аргументувати власну точку зору та прийняте за конкретним завданням рішення. 

 


