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                      11.ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування

показників 

Галузь знань, напрям

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної

дисципліни
денна форма

навчання

заочна форма

навчання

Кількість кредитів  – 3

Галузь знань

08 Право

обов'язкова

Модулів – 2

Спеціальність

081 Право

Рік підготовки:
Змістових модулів – 9 3-й 3-й
Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання_________

Семестр

Загальна кількість 

годин – 90

6-й 6-й

Лекції

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання:    

аудиторних – 

самостійної роботи 

студента - 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень:

молодший спеціаліст

18 год. 4 год.
Практичні, семінарські
18 год. 4 год.

Лабораторні
год. год.
Самостійна робота

54 год. 82 год.
Вид контролю: Екзамен



2.ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Мета дисципліни:надати грунтові теоретичні знання норми цивільного 

процесуального права, поставити проблемні питання розвитку судової 

сисиеми в Україні,сформувати більш повне поняття цивільних процесуальних

відносин.

Завдання дисципліни:сформувати теоретичну базу знань, навчити 

майбутніх юристів чітко визначати межі судового захисту, опанування теорії 

цивільного процесуального права,прдожнз цивільного процесуального 

законодавства України, інших джерел,виробити вміння використовувати 

теоретичні положення цивільного процесуального права для вирішення 

конкретних практичних проблем.

Предмет: вивчення навчальної дисципліни цивільне процесуальне право як 

галузі права, поєднання теоретичних знань законодавства з практикою 

застосування.

Місце дисципліни в навчальному процесі:

Цивільне процесуальне право виступає складовою частиною системи права 

України,воно тісно пов'язане  з іншими його галузями, які взаємодіють між 

собою. Визначальним для цивільного процесуального права є встановлення 

державним правом основ організації і принципів правосуддя. Зв'язок 

цивільного процесуального права з цивільним, сімейним,трудовим і іншими 

галузями права визначається необхідністю  примусової реалізації норм 

матеріального права органами правосуддя.

Знання та вміння,що формуються під час вивчення дисципліни:

знати:

-предмет цивільного процесуального права;

-принципи цивільного права;

-суть та значення цивільної процесуальної форми;

-джерела цивільного процесуального права та їх структуру;

-суть і значення цивільної процесуальної форми;

-метод цивільного процесуального права;



-правовий статус суду та осіб,які беруть участь у справі,їх процесуальні права

та обов’язки;

-порядок оскарження судових рішень;

-порядок реалізації судових постанов.

вміти:

-правильно застосовувати норми цивільного процесуального права;

-орієнтуватися в системі цивільного процесуального права;

-здійснювати оцінку доказів у цивільній справі;

-визначати цивільну юрисдикцію та підсудність цивільних справ;

-складати процесуальні документи;

-тлумачити чинне цивільне процесуальне законодавство.

Зміст дисципліни за темами:

Тема 1 :Цивільний процес як форма захисту прав.

Тема 2:Структура цивільного процесу.

Тема 3:Цивільна юрисдикція та підсудність цивільних справ.

Тема 4:Суд та його повноваження в цивільному процесі.

Тема 5:Учасники судового процесу.

Тема 6:Позовне провадження цивільного судочинства.

Тема 7:Розгляд справи по суті.

Тема 8:Апеляційне провадження цивільного судочинства.

Тема 9:Касаційне провадження. Цивільного судочинства.



3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Модуль 1

Тема 1. Цивільний процес як форма захисту прав

Поняття цивільного процесу. Основне завдання та принципи цивільного 

процесу . Поняття цивільного процесуального права ,його предмет та метод. 

Джерела цивільного процесуального права. Цивільні процесуальні відносини.

Тема 2. Структура цивільного процесу

Інстанційна структура цивільного процесу:провадження в суді першої 

інстанції;провадження  з перегляду судових рішень; позаінстанційні 

провадження цивільного процесу. Провадження в суді першої інстанції. 

Окреме провадження цивільного судочинства.

Тема 3. Цивільна юрисдикція та підсудність цивільних справ.

Поняття цивільної юрисдикції та підстава її відмежування від господарської 

та адміністративної юрисдикції. Підсудність цивільних справ та її види. 

Правила передачі справи з одного суду до іншого.

Тема 4. Суд та його повноваження в цивільному процесі.

Принцип одноособового та колегіального розгляду справ. Відводи та 

самовідводи суддів у цивільному процесі. Права та обов’язки головуючого в 

судовому засіданні. Судові рішення та акти реалізації судової влади. Судовий 

контроль за виконанням судових рішень.

Тема 5. Учасники судового процесу.

Учасники судового процесу та їхні права й обов’язки. Сторони та треті особи 

в позовному провадженні. Співучасть та процесуальне правонаступництво 

представника в процесі та органи й особи,,яким законом надано право 



звертатися до суду в інтересах інших осіб або державних чи суспільних 

інтересах. Зловживання процесуальними правами та їх наслідки. Інші 

учасники цивільного процесу.

Модуль 2 

Тема 6. Позовне провадження цивільного судочинства.

Позовне провадження та його види. Право на пред’явлення позову. Судові 

витрати. Процесуальні строки розгляду справи. Мирова угода в цивільному 

процесі. Відкриття провадження у справі. Підготовче провадження у справі. 

Тема 7. Розгляд справи по суті. 

Судове засідання. Основні етапи розгляду справи по суті. Ускладнення 

розгляду справи. Завершення провадження у справі. Зупинення і закриття 

провадження у справі. Залишення позову без розгляду. Судові рішення. 

Тема 8. Апеляційне провадження цивільного судочинства. 

Право на апеляційне оскарження судових рішень. Суди апеляційної інстанції. 

Строк на апеляційне оскарження. Вимоги до апеляційної скарги. Відкриття 

апеляційного провадження. Процес розгляду справи в суді апеляційної 

інстанції. Повноваження суду апеляційної інстанції. Постанова суду 

апеляційної інстанції і порядок їх прийняття. 

Тема 9. Касаційне провадження цивільного судочинства.

Суд касаційної інстанції. Право на касаційне оскарження судових рішень. 

Строк на касаційне оскарження. Форма і зміст касаційної оскарги. Порядок 

розгляду справи в суді касаційної інстанції. Повноваження суду касаційної 

інстанції. Постанови суду касаційної інстанції.



4.СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви змістових модулів (тем) Кількість годин
денна форма Заочна форма

усь

ого 

у тому числі усьо

го 

у тому числі

л п лаб і

н

д

с.р. л п лаб інд с.р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Модуль 1

Тема  1.  Цивільний процес  як  форма

захисту прав.

8 2 2 4

Тема 2. Структура цивільного 

процесу

8 2 2 4 2 2

Тема  3.Цивільна  юрисдикція  та

підсудність цивільних справ.

8 2 2 4

Тема  4.Суд  та  його  повноваження  в

цивільному процесі.

8 2 2 4

Тема 5. Учасники судового процесу. 2 2 4

Разом за змістовним модулем. 40 10 10 20

Змістовий модуль .  Позовне провадження 



Тема  1.  Позовне  провадження

цивільного судочинства.

12 2 2 8 2 2

Тема 2. Розгляд справи по суті. 12 2 2 8
Тема  3.  Апеляційне  провадження

цивільного судочинства.

14 2 2 10

Тема  4.Касаційне  провадження

цивільного судочинства.

12 2 2 18

 Разом за змістовним модулем 2. 8 8 3

4
Усього годин 18 18 3

4



5 .Теми практичних занять.

Назва теми Кількість годин

1. Тема 1. Цивільний процес як форма захисту прав. 2

2. Тема 2. Структура цивільного процесу. 2

3. Тема 3. Цивільна юрисдикція та підсудність цивільних

справ. 

2

4. Тема 4. Суд та його повноваження в цивільному процесі. 2

5. Тема 5. Учасники судового процесу. 2

6. Тема 6. Позовне провадження цивільного судочинства 2

7. Тема 7.Розгляд справи по суті. 2

8. Тема 8. Апеляційне провадження цивільного судочинства. 2

9. Тема 9. Касаційне провадження цивільного судочинства. 2



7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Види індивідуальних  завдань: 

- складання конспекту запропонованої викладачем теми;

- написання та захист реферату;

- розв'язання юридичних задач;

- складання бібліографічного опису запропонованої викладачем теми;

- складання комп'ютерних презентацій, які містять поглиблений 

теоретичний матеріал;

- Розробка тестових завдань за темами програми дисципліни

- Складання процесуальних документів  

8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Відповідно  до  «Положенняя  про  організацію  освітнього  процесу  в

Бердянському  університеті  менеджменту  і  бізнесу»,  «Положення  про

моніторинг  і  контроль  якості  освіти  в  БУМіБ»,  «Положення  про  систему

забезпечення якості вищої освіти (систему внутрішнього забезпечення якості)

ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу» контроль за якістю

навчального  процесу,  у  тому  числі  за  якістю  викладання  дисципліни

“Цивільний  процес”,  здійснюється  на  кількох  рівнях:  через  поточний,

модульний і підсумковий контроль.

Поточний,  модульний контроль — оцінювання рівня знань,  умінь  та

навичок  студентів,  що  здійснюється  в  ході  навчального  процесу  шляхом

проведення  усного  чи  письмового  опитування,  контрольних  робіт,

тестування, колоквіумів тощо. 

Під час викладання дисципліни “Цивільний процес” використовуються

такі методи поточного, модульного контролю:

1) метод усного контролю: основне запитання, додаткові, допоміжні; запитан-

ня у вигляді проблеми; індивідуальне, фронтальне опитування і комбіноване;

2) метод письмового контролю;

3) метод тестового контролю.



Систематичність та активність роботи протягом семестру оцінюється з

використанням шести показників контролю:

К1 – робота в аудиторії (усні відповіді, на менше 3);

К2 – письмовий поточний контроль;

К3 – опрацювання обов’язкових практичних завдань;

К4 – опрацювання завдань до самостійної роботи;

К5 – опрацювання індивідуальних завдань;

К6 – бали бонуси за участь у конференціях, олімпіадах, конкурсах.

Підсумковий контроль - проводиться у вигляді перевірки та оцінювання

знань студентів (щосеместрово)  за  кредитно-модульною системою, захисту

курсових робіт, заліків і екзаменів. 

Підсумковим  контролем  дисципліни  “Цивільний  процес”  є  екзамен,

який проводиться в усній формі. 



9. СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ

ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ - ЕКЗАМЕН

Вид контролю

Модуль 1 Модуль 2

Максимальна 

сума балів за 

поточний 

контроль = 

середній бал

Максимальн

а сума балів 

за поточний 

контроль = 

середній бал

1) Робота в аудиторії  (усні відповіді, виступи на 

менше 3 за семестр)
5 5

2) Обов’язковий письмовий поточний контроль 

(модульні контрольні роботи після кожного 

модуля; комплексна контрольна робота в кінці 

курсу, перед екзаменом), а також додаткові 

види :експрес-контроль,  диктант, письмова 

відповідь на завдання на будь –якому занятті за 

планом викладача

5 5

3)Опрацювання обов’язкових практичних 

завдань ( розв’язання юридичних  задач, 

проблемних ситуацій, складання процесуальних 

документів, письмове юридичне консультування)

5 5

4)Опрацювання завдань до самостійної роботи 

(конспект, складання тестів, міні лексиконів, 

списку літератури по заданій темі, розв’язування 

задач)

5 5

5)Опрацювання індивідуальних завдань 

(написання та презентація рефератів; самостійна 

розробка позовних заяв, скарг. Листів – звернень,

кросвордів, тестових завдань, задач, проблемних 

ситуацій; порівняльний аналіз визначень 

5 5

6)бали бонуси за участь у конференціях, 

олімпіадах, конкурсах, та інші заохочення 

викладачів. 

5 5

Всього балів за модуль 30 30

Всього балів за поточний контроль 60

Підсумковий контроль



 Екзамен :

4 теоретичних питання

Максимальна сума

балів 

40 

Мінімальна сума балів

20

Максимальна кількість балів за підсумковий контроль 40

РАЗОМ БАЛІВ ЗА ДИСЦИПЛІНУ 100



Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі

види навчальної

діяльності

Оцінка

ECTS

Оцінка за національною

шкалою
для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики

для заліку

90–100 А відмінно

зараховано
82–89 В

добре
75–81 С
64–74 D

задовільно
60–63 Е

35–59 FX

незадовільно з

можливістю повторного

складання

не зараховано з

можливістю

повторного складання

0–34 F

незадовільно з

обов’язковим повторним

вивченням дисципліни

не зараховано з

обов’язковим

повторним вивченням

дисципліни

Методичне забезпечення

1. Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Цивільний процес”

2. Пакет завдань для модульних контрольних робіт з дисципліни “Цивільний 

процес”

3. Пакет завдань для комплексних контрольних робіт з дисципліни 

“Цивільний процес”

4. Конспекти лекцій з дисципліни “Цивільний процес”

5. Екзаменаційні білети (усний)



 ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

З ДИСЦИПЛІНИ “ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС”

1. Поняття, предмет і методи цивільного процесуального права. 

2. Джерела цивільного процесуального права. 

3. Види цивільного судочинства і стадії цивільного процесу. 

4. Система цивільного процесуального права. 

5. Взаємозв’язок цивільного процесуального права з іншими галузями

права. 

6. Поняття і значення принципів цивільного процесуального права. 

7. Система принципів цивільного процесуального права. 

8. Загально-правові принципи. 

9. Міжгалузеві принципи. 

10. Галузеві принципи. 

11. Взаємозв’язок принципів цивільного процесуального права. 

12. Поняття цивільно-процесуальних правовідносин.

13. Компетенція судів щодо розгляду цивільних справ. 

14. Суб’єкти та об’єкти цивільно-процесуальних правовідносин.

15. Склад суду. Підстави для відводу судді. 

16. Особи, які беруть участь у справі, їх права та обов’язки. 

17. Сторони цивільного процесу.

18. Цивільна  процесуальна  правоздатність  і  цивільна  процесуальна

дієздатність. 

19. Процесуальна співучасть.

20. Порядок  заміни  неналежного  відповідача,  залучення

співдоповідачів. 

21. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмету спору. 

22. Треті  особи,  які  не  заявляють  самостійних  вимог  щодо  предмету

спору. 

23. Участь у справі представника. Види. Права і обов’язки. 

24. Процесуальне правонаступництво.



25. Інші учасники цивільного процесу, їх права та обов’язки. 

26. Секретар судового засідання, його повноваження. 

27. Судовий розпорядник. 

28. Експерт, його повноваження. 

29. Поняття спеціаліста в цивільному процесі, його права та обов’язки.

30. Поняття судових доказів. Предмет доказування. 

31. Класифікація доказів.

32. Підстави звільнення від доказування. 

33. Поняття процесуальних строків і їх значення. 

34. Види процесуальних строків і порядок обчислення. 

35. Мотиви і порядок перебігу, зупинення, поновлення та продовження

процесуальних строків. 

36. Судові виклики і повідомлення. 

37. Зміст судової повістки і порядок вручення. 

38. Поняття і види судових витрат. 

39. Розрахунок судового збору. 

40. Розподіл судових витрат між сторонами. 

41. Підстави,  види  і  порядок  застосування  заходів  процесуального

примусу. 

42. Наказне провадження. Стягнення на підставі судового наказу. 

43. Форма і зміст заяви про видачу судового наказу. 

44. Порядок прийняття заяви про видачу судового наказу.

45. Зміст судового наказу і порядок набрання ним законної сили. 

46. Поняття і суть позовного провадження. 

47. Підсудність справ. Види підсудності. 

48. Порядок пред’явлення позову і відкриття провадження у справі. 

49. Форма і зміст позовної заяви. 

50. Поняття зустрічного позову. Форма і зміст позовної заяви. 

51. Провадження у справі до судового розгляду. 

52. Судові доручення щодо збирання доказів. Витребування доказів. 



53. Порядок призначення експертизи. Види експертизи. 

54. Підстави і види забезпечення позову. 

55. Судовий розгляд справ. 

56. Обов’язки осіб, присутніх у залі судового засідання. 

57. Порядок дослідження доказів і висновків експерта. 

58. Мотиви  і  порядок  відкладання  розгляду  справи  або  оголошення

перерви в її розгляді. 

59. Судові дебати. 

60. Фіксування цивільного процесу. 

61. Зупинення провадження у справі. 

62. Підстави для закриття провадження у справі. 

63. Підстави залишення заяви без розгляду. 

64. Поняття і види судових рішень. 

65. Порядок ухвалення рішень та постановляння ухвал, їх форма. 

66. Зміст ухвали суду. 

67. Зміст рішення суду. 

68. Додаткове рішення суду.

69. Набрання рішенням суду законної сили. 

70. Умови проведення заочного розгляду справи. 

71. Окреме провадження. Загальні положення. 

72. Розгляд судом справ про обмеження цивільної дієздатності фізичної

особи, визнання її недієздатною та поновлення дієздатності. 

73. Розгляд   судом  справ  про  надання  неповнолітній  особі  повної

цивільної дієздатності. 

74. Розгляд  судом  справ  про  визнання  фізичної  особи  безвісно

відсутньою або оголошення її померлою. 

75. Розгляд судом справ про усиновлення. 

76. Розгляд судом справ про встановлення фактів, що мають юридичне

значення. 



77. Розгляд судом справ про відновлення прав на втрачені цінні папери

на пред’явника на векселі. 

78. Розгляд судом справ про передачу безгосподарної нерухомої речі у

комунальну власність. 

79. Розгляд судом справ про визнання спадщини від умерлого. 

80. Розгляд  заяви  про  надання  особі  психіатричної  допомоги  у

примусовому порядку.

81. Розгляд  судом  справ  про  обов’язкову  госпіталізацію  до

протитуберкульозного закладу. 

82. Поняття апеляційного провадження. Загальна характеристика. 

83. Ухвали, на які можуть бути подані скарги окремо від рішення суду. 

84. Строки і порядок апеляційного оскарження. 

85. Форма  і  зміст  заяви  про  апеляційне  оскарження  та  апеляційної

скарги. 

86. Порядок подання заяви про апеляційне оскарження та апеляційної

скарги. 

87. Підготовка розгляду справи апеляційним судом. 

88. Порядок розгляду справи апеляційним судом. 

89. Повноваження апеляційного суду. 

90. Ухвала та рішення апеляційного суду. 

91. Зміст рішення апеляційного суду. 

92. Законна сила рішення і  ухвали апеляційного суду.  Окрема ухвали

апеляційного суду.

93. Право і строк на касаційне оскарження. 

94. Форма і зміст касаційної скарги. 

95. Порядок подання касаційної скарги. 

96. Підготовка  справи  до  касаційного  розгляду.  Попередній  розгляд

справи. 

97. Повноваження суду касаційної інстанції. 

98. Ухвала та рішення суду касаційної інстанції. 



99. Зміст ухвали суду касаційної інстанції. 

100. Зміст рішення суду касаційної інстанції. 

101. Право  і  підстави  оскарження  судових  рішень  у  зв’язку  з

винятковими обставинами. 

102. Порядок подання скарги і допуск скарги до провадження у зв’язку з

винятковими обставинами. 

103. Порядок провадження у зв’язку з винятковими обставинами. 

104. Повноваження  Верховного  Суду  України  при  розгляді  справи  у

зв’язку з винятковими обставинами. 

105. Підстави  перегляду  рішення  або  ухвали  суду  у  зв’язку  з  ново

виявленими обставинами. 

106. Строк  подання  заяв  про  перегляд  у  зв’язку  з  нововиявленими

обставинами.

107. Суди,  що  здійснюють  перегляд  у  зв’язку  з  нововиявленими

обставинами. 

108. Негайне виконання судових рішень. 

109. Відстрочка і розстрочка виконання, зміна чи встановлення способу і

порядку виконання. 

110. Порядок вирішення питання про поворот виконання. 

111. Судовий контроль за виконанням судових рішень. 

112. Визнання та звернення до виконання рішення іноземного суду, що

підлягає примусовому виконанню. 

113. Визнання  рішення  іноземного  суду,  що  не  підлягає  примусовому

виконанню. 

114. Порядок відновлення втраченого судового провадження. 

115. Провадження у справах за участю іноземних осіб. 



           10. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

Базова

Закони

1. Конституція України [ Текст ]:  від 28 червня 1996 р.  № 254 к /  ВВР-96 (з

останніми змінами )

2. Цивільно-процесуальний Кодекс  України  [  Текст  ]  :  Закон  України  від  18

березня 2004 року,  N 1618-IV // Відомості Верховної Ради України.- 2004.- N

40-41, 42.- ст.492 (з останніми змінами).

3. Цивільний процесуальний кодекс України : Науково-практичний коментар /

С.С. Бичкова, Ю.В. Білоусов, В.І.Бірюков та ін.; За заг. Ред. С.С. Бичкової.- 2-

ге вид., допов. І переробл. - К.: Атіка, 2010.- 896 с. 

4. Про Конституційний Суд України [ Текст ]: Закон України від 16 жовтня 1996

року, № 422/96 – ВР // Відомості Верховної Ради України.  – 1996 - № 49 (з

останніми змінами).

5. Про захист прав споживачів [ Текст ]: Закон України від 12 березня 1991 року,

№ 1023-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 30. – ст. 379 (з

останніми змінами).

6. Про судоустрій і статус суддів [ Текст ]:  Закон  України від  02.06.2016 №

1402-VIII // Відомості Верховної Ради України.- 2016.- N 41-42.- N 43.- N 44-

45.- ст.529 (з останніми змінами ).

7. Про судову експертизу [ Текст ]: Закон України від 25.02.1994р.,  N 4038-XII//

ВВР. – 1994. - № 28 - ст. 232 (з останніми змінами).

8. Про  Національну  поліцію:  Закон  України  від  2  липня  2014  Відомості

Верховної Ради України 2015, № 40-41, ст.379.

9. Про  виконавче  провадження:  Закон  України  від  02.06.2016  №  1404

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1404-19

10.Про банки і банківську діяльність [ Текст ]: Закон України від 07 грудня 2000

року, № 2121 – ІІІ // Відомості Верховної Ради України . – 2001. – № 5 – 6. –

ст. 30 (з останніми змінами).



11.Про судовий збір. Закон України вiд 8 липня 2011 р. № 3674-VI // Відомості

Верховної Ради України. – 2012. - № 14. - Ст. 87

Підзаконні нормативно-правові акти

1. Про судове рішення в цивільних справах:  Постанова Пленуму Верховного

Суду України від 18 грудня 2009 року, № 14 (з останніми змінами).

2. Про  судову  експертизу  в  кримінальних  і  цивільних  справах:  Постанова

Пленуму Верховного Суду України від З0 травня 1997 р. № 8 (з останніми

змінами)

3. Про судову практику у справах про встановлення фактів, що мають юридичне

значення: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1995

р. №5 (з останніми змінами)

4. Про  судову  експертизу  в  кримінальних  і  цивільних  справах:  Постанова

Пленуму Верховного Суду України  від 30 травня 1997 р., № 8  (з останніми

змінами). 

5. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз: Затверджено

Наказом  Міністерства  юстиції  України  08.10.98  №53/5  Офіційний  вісник

України. - 1098. - № 46. - Ст. 17,15. 13. 

Навчально – методичні праці

1. Васильєв С.В. Цивільний процес: Навчальний  посібник / С.В. Васильєв. —

X.: ТОВ «Одісей», 2008. -480 с.

2. Кілічава  Т.М.  Цивільне  процесуальне  право.  Навчальний  посібник  /  Т.М.

Кілічава. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 352 с.

3. Комаров  В.В.  Курс  цивільного  процесу :  підручник  /  В.  В.  Комаров,

В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін. ; за ред. В. В. Комарова. – Х. : Право, 2011.

– 1352 с. 

4. Коваленко А.Г. Цивільний процес: Підручник / А.Г. Коваленко., А.А. Мохова.,

П.М. Філіппова. – «КОНТРАКТ», «ИНФРА-М», 2008. – 200 с.



5. Марочкін І.Є. Організація роботи суду: навч. посіб.  (для студ. юрид.  спец.

вищ. навч. закл.) / І.Є. Марочкін, Л.М. Москвич, О.М. Овчаренко та ін. – Х.:

Право, 2012. – 256 с.

6. Погрібний  С.О.  Цивільний  процес  України  :  Навчальний  посібник  для

підготовки до іспиту. / Погрібний С.О., Гонгало Р.Ф., Волкова Н.В. та ін.. –

Х. : Одіссей, 2014. – 200с.

7. Тертишніков  В.  І.  Цивільний  процес  України:  курс  лекцій:  навч.-практ.

посіб. / В. І. Тертишніков. – Х.: ФІНН, 2011.

8. Фурса С. Я. Докази і доказування у цивільному процесі: Науково-практичний

посібник / С.Я. Фурса., Т.В. Цюра. - К.: Видавець Фурса С. Я., КНТ, 2005. -

256 с.

9. Фурса С.Я. Цивільний процес України: Науково-практичний посібник / С.Я.

Фурса., С.В. Щербак., О.І. Євтушенко. - К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2006.

- 448 с.

10.Цивільний процес:  навчальний посібник. /  А.В.  Андрушко, Ю.В. Білоусов,

Р.О.  Стефанчук,  О.І.  Угриновська  та  ін.  /  за  ред.  Ю.В.  Білоусова.  –  К.:

Прецедент, 2005. – 172 с.

11.Цивільне процесуальне право України: Навчальний посібник / Бичкова С. С,

Бобрик В. І., Ізарова І. О. та ін.; за заг. ред. С. С. Бичкової. - К.: Атіка, 2007. -

404 с.

12.Цивільне процесуальне право України: Підручник / Бичкова С.С., Бірюков І.

А., Бобрик В. І. та ін.; за заг. ред. С. С. Бичкової. - К.: Атіка, 2009 - 760 с.

13.Цивільний  процес  України:  Підручник  /  За  ред.  Є.О.  Харитонова,  О.І.

Харитонової, Н.Ю. Голубєвої. – К. : Істина, 2011. – 536 с. 

14.Цивільний  процес  України:  Підручник  /  за  загальною ред.  д.ю.н,  доцента

М.М. Ясинка. – К.: Алерта, 2014. – 744 с. 

15.Цивільний  процес  України:  Академічний  курс:  підручник  для  студ.  юрид.

спец. виш. навч. закл. / за ред. С. Я. Фурси. - К. : Видавець Фурса С. Я.: КНТ,

2009. - 848 с.



16.Чорнооченко  C.I.  Цивільний  процес  України:  Навчальний  посібник  /  С.І.

Чорнооченко. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 472 с.

17.Штефан  М.Й.  Цивільне  процесуальне  право  України:  Академічний  курс:

Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл М.Й. Штефан. - К.: Концерн

"Видавничий Дім "Ін Юре", 2005. - 624 с.

Допоміжна

1. Аналіз стану здійснення судочинства судами загальної юрисдикції у 2014 р. 

(за даними судової статистики) // Вісн. Верхов. Суду України. – 2015. – № 6 

(178), №7 (179). 

2. Амеліна А.С Гласність як один з принципів цивільного судочинства / А.С. 

Амеліна // Міжнародний юридичний вісник: збірник наукових праць 
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