
ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ 

 

Кафедра соціально-гуманітарних і правових дисциплін 

Факультет менеджменту 

Викладач:  

 

 Aнотація:  

 

Мета курсу (інтегральна компетентність): - вивчення процесуальної 

галузі права та сукупності інститутів цивільного, кримінального, 

адміністративного, господарського процесуального права, правових понять та 

категорій. Вивчення процесуальних строків, які поряд з іншими 

процесуальними засобами покликані забезпечити гарантованість, реальність і 

оперативність судового захисту суб'єктивних прав заінтересованих осіб, які 

беруть участь у справі, та інтересів держави. Навчитись, використовуючи 

процесуальні строки, забезпечувати своєчасний розгляд справи, тим самим 

гарантувати реалізацію особами права на судовий захист, тобто сприяти 

захисту прав та інтересів осіб, які беруть участь у справі, у розумні строки, 

тобто з мінімальною втратою часу. 

  

Цілі курсу (програмні компетентності): 

- опанувати основні положення чинного цивільного процесуального 

законодавства України, що регулює суспільні відносини у сфері здійснення 

правосуддя у цивільних справах, а також отримати навички застосовування 

відповідних нормативних актів, складання цивільних процесуальних 

документів, вирішування конкретних практичних питань, пов’язаних із 

застосуванням норм цивільного процесуального права та відстеження змін в 

поточному законодавстві; 

- навчитись здійснювати збір, порівняння та аналіз матеріалів з різних 

джерел; давати короткий висновок щодо окремих проблем з достатньою 

обґрунтованістю; 

- 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;  

- вивчити нормативні акти, що регулюють цивільні процесуальні 

правовідносини, галузеву юридичну літературу;  

- вивчити основні категорії та інститути цивільного процесуального права;   

- розуміти природу цивільних процесуальних правовідносин;  

- вивчити  процесуальний порядок здійснення цивільного судочинства;  



-  вивчити позовну давність та вміти   застосовувати її до додаткових 

вимог.  

 

Програмні результати навчання:  

- вміти застосовувати процесуальні строки, які забезпечують суб'єктам 

правовідносин можливість належно підготуватися і виконати певні 

процесуальні дії;  

- вміти процесуальними засобами впливати на поведінку несумлінних 

учасників процесу, на виконання ними процесуальних обов'язків засобами 

реалізації принципу раціональної процесуальної форми; 

- 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;  

- знати  значення та класифiкацiю процесуальних строків у цивільному 

процесі;  

- знати порядок обчислення, зупинення, поновлення та продовження 

цивільних процесуальних строків;  

- вміти  надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та 

інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях; 

- вміти використовувати дані науки цивільного процесуального права для 

вирішення професійних завдань; 

- вміти складати цивільні процесуальні документи; 

- вміти правильно застосовувати норми цивільного процесуального права; 

- вміти правильно орієнтуватися в системі цивільного процесуального 

законодавства України та зарубіжних країн та в судовій практиці у цивільних 

справах; 

- вміти на базовому рівні здійснювати нормотворчу, правотворчу та 

правозастосовчу діяльність, професійний огляд та аналіз судової практики 

України та зарубіжних країн; 

- вміти підготувати претензію та позовну заяву, складати процесуальні 

документи, які виносить суд у процесі судового розгляду. 

Короткий зміст курсу.  

Нормативна база. Поняття цивільні процесуальні строки. Види 

процесуальних строків за способом встановлення. Законні строки. Судовий 

строк. Групи  процесуальних строків залежно від суб’єкта. Строки вчинення 

процесуальних дій судом. Строки вчинення процесуальних дій особами, які 

беруть участь у справі. Строки вчинення процесуальних дій іншими 

учасниками процесу. Обчислення процесуальних строків. Зупинення та 

поновлення процесуальних строків. 
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  Поняття процесуальних строків та їх значення у кримінальному процесі.  

Класифікація строків у кримінальному процесі.  Порядок обчислення 

процесуальних строків.   Поняття і види процесуальних витрат. 

Поняття процесуальних строків та їх значення у адміністративному 

процесі.   
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