
ЦИВІЛЬНА ЮРИСДИКЦІЯ 

     Кафедра соціально-гуманітарних і правових дисциплін 

Факультет менеджменту 

Викладач:  

  Aнотація: 

 

Мета курсу (інтегральна компетентність): - опанування  основними 

положеннями чинного цивільного процесуального законодавства України, що 

регулює суспільні відносини у сфері здійснення правосуддя у цивільних 

справах, а також отримання навичок застосовування відповідних нормативних 

актів; складання цивільних судових процесуальних документів, вирішування 

конкретних практичних питань, пов’язаних із застосуванням норм цивільного 

процесуального права та відстеження змін в поточному законодавстві.  

   

Цілі курсу (програмні компетентності): 

- вивчити основні наукові погляди, які обґрунтовують юридичну природу 

того чи іншого цивільно-процесуального поняття; 

 - навчитись логічно мислити й застосовувати методи наукового пізнання у 

процесі засвоєння цивільного процесу;  

- навчитись вирішувати колізійні ситуації та усувати прогалини в 

законодавстві шляхом застосування аналогії права та аналогії закону;  

- навчитись поєднувати теоретичні та практичні знання при вирішенні 

завдань практичного спрямування.  

- знати нормативні акти, що регулюють цивільні процесуальні 

правовідносини, галузеву юридичну літературу;  

- знати  основні категорії та інститути цивільного процесуального права; 

- знати  процесуальний порядок здійснення цивільного судочинства;  

- знати проблеми сучасного цивільного процесу та шляхи їх вирішення. 

- розуміти  на фундаментальному рівні зміст проблеми цивільного процесу 

як галузі права, методологічні засади аналізу нормативно-правової бази, 

специфіку предмета правового регулювання, а також джерел, норм які власне і 

складають його систему;  

- розуміти  на практично-творчому рівні вимоги, які ставляться до юриста-

спеціаліста, юриста-керівника, порядок правового супроводження цивільних 

процесуальних відносин; 

- розуміти теоретичні підходи до співвідношення національного 

процесуального та міжнародного процесуального права та практичних засобів 

забезпечення їхньої взаємодії;  

- мати фундаментальні знання загальнотеоретичних аспектів 

процесуально-правової науки; обізнаність з основними теоретичними течіями, 

школами, підходами до розуміння цивільного процесуального права; розуміння 

його місця в національній системі права України та іноземних країн; володіння 

юридичним категоріальним апаратом. 

  

Програмні результати навчання:  



 

 - вміти на евристичному (алгоритмічному) рівні формувати власну точку 

щодо об’єктивної необхідності цивільного процесуального права, а також на 

відносини, що недостатньо врегульовані законодавчими актами; 

- вміти на творчому рівні використовувати свої внутрішні якості у 

підвищенні ефективності професійної діяльності, досліджувати недоліки 

законодавчого регулювання окремих процесуальних відносин в умовах 

ринкової економіки і формувати пропозиції щодо їх вирішення; 

- вміти застосовувати отримані знання при вивченні інших галузей 

приватного права в межах національної правової системи;  

- вміти тлумачити та застосовувати основні інститути цивільного 

процесуального права України, які регулюють процесуальний порядок розгляду 

і вирішення справ про захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, 

свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, 

сімейних, трудових та інших правовідносин;  

 - вміти аналізувати судову практику з метою прийняття обґрунтованих 

рішень у спірних правовідносинах, складати процесуальні документи та 

використовувати роз’яснення постанов Пленуму Верховного Суду України на 

практиці; 

- вміти складати основні види цивільних процесуальних документів, 

представляти інтереси учасників цивільного процесу; здатність вести цивільні 

справи.  

 

Короткий зміст дисципліни.  Поняття, значення та види цивільної 

юрисдикції. Загальна характеристика.  Поняття підсудності та її види.  

Функціональна підсудність. Територіальна підсудність. Види територіальної 

підсудності.  Недопустимість суперечок між судами про підсудність.  Наслідки 

порушення правил про підсудність.  Зміна підсудності. Принципи цивільного 

судочинства  Суд як суб’єкт цивільних процесуальних правовідносин. 

Учасники справи. Представники Інші учасники судового процесу.  Цивільна 

юрисдикція Докази та доказування.  Процесуальні строки. Судові виклики і 

повідомлення.  Судові витрати Заходи процесуального примусу. Позовне 

провадження. Наказне провадження. Окреме провадження. Перегляд судових 

рішень. Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень у 

цивільних справах та рішень інших органів (посадових осіб). Судовий контроль 

за виконанням судових рішень. 
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