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Анотація навчальної дисципліни 

«Цивільний процес» є самостійною галуззю права, оскільки його нормами 

здійснюється регулювання специфічної діяльності щодо охорони і захисту прав 

громадян, юридичних осіб та інтересів держави. Специфіка такої діяльності 

зумовлена комплексом повноважень, якими наділені суди, в результаті чого при 

здійсненні судочинства складаються специфічні відносини з характерними 

лише їм правами та обов’язками суб’єктів.  

Відносна самостійність цивільного процесуального права зумовлена тим, 

що для вирішення конкретної справи судом мають застосовуватися матеріальні 

норми права та суд має керуватися нормами процесуального права. Цивільне 

процесуальне право є складовою частиною системи права України і тісно 

пов’язаний та взаємодіє з іншими його галузями.  

Так, Конституцією України встановлені основи організації й принципи 

здійснення правосуддя в Україні, зокрема гарантований громадянам 

справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд та вирішення цивільних 

справ судом, здійснення правосуддя неупередженими та професійними 

суддями, які знайшли своє закріплення та подальший розвиток і деталізацію у 

нормах цивільного процесуального права. Суд забезпечує у деяких справах 

захист прав суб’єктів, врегульованих нормами конституційного права. 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни «Цивільний процес» полягає у формуванні 

системи знань  про поняття, предмет та методи  права, огляд джерел та 

основних інститутів, закріпленні знань основних принципів, понять та 

інститутів цивільно-процесуального права, визначенні особливостей правового 

регулювання окремих цивільно-правових інститутів, вироблення навичок 

опрацювання нормативного матеріалу, вирішення правових проблем під кутом 

зору сучасного українського законодавства. 

Завдання навчальної дисципліни «Цивільний процес» полягають у 

формуванні у студентів системи науково-теоретичних знань з проблем 

цивільно-процесуального права, визначення та розкриття основних проблем 



розуміння його понять, категорій та інститутів, напрямів розвитку та 

удосконалення цивільно-процесуального законодавства в умовах ринкової 

економіки і правової держави, вирішення проблем його застосування в 

юридичній практиці, викладення їх у навчальному процесі. 

Предмет - правові норми та наукові погляди щодо розгляду і вирішення 

справ у порядку цивільного судочинства, а саме: поняття та види цивільного 

судочинства, стадії цивільного процесу, процесуальний статус осіб, які 

здійснюють правосуддя та беруть участь у справі, а також інших учасників 

цивільного процесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Програма навчальної дисципліни 

 

 ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО 

ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА 

 Поняття та предмет цивільного процесуального права як галузі права. 

Система цивільного процесуального права. Цивільне процесуальне 

законодавство. Поняття, завдання, види та стадії цивільного судочинства. 

 

ТЕМА 2. ПРИНЦИПИ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА. СУД ЯК 

СУБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН 

Поняття та система принципів цивільного судочинства. Загальні принципи 

цивільного процесуального права. Характеристика окремих принципів 

цивільного судочинства: гласність судового процесу, мова цивільного 

судочинства, змагальність сторін, диспозитивність цивільного судочинства, 

забезпечення права на перегляд та оскарження судового рішення,  

обовя’зковість судових рішень. 

Визначення складу суду. Склад суду. Підстави для відводу (самовідводу) 

судді. Наслідки відводу суду (судді). 

 

ТЕМА 3. УЧАСНИКИ СПРАВИ 

Склад учасників справи. Процесуальні права та обовя’зки учасників 

справи. Неприпустимість зловживання процесуальними правами. Цивільна 

процесуальна правоздатність. Цивільна процесуальна дієздатність. Сторони у 

судовому процесі, їхні спеціальні процесуальні права та обовя’зки. 

Процесуальна співучасть. Залучення до участі в справі співвідповідача. Заміна 

неналежного відповідача. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо 

предмета спору. Треті особи, які не заявляють самостійні вимоги щодо 

предмета спору. Процесуальне правонаступництво. Участь у судовому процесі 

органів та осіб, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах 

інших осіб. 

 



 

ТЕМА 4. ПРЕДСТАВНИКИ. ІНШІ УЧАСНИКИ СУДОВОГО 

ПРОЦЕСУ 

Поняття та види представництва в судовому процесі. Особи, які можуть 

бути представниками. Особи, які не можуть бути представниками. 

Повноваження представника в суді. Документи, що підтверджують 

повноваження представників. Склад інших учасників судового процесу. 

Цивільний процесуальний статус інших учасників судового процесу.  

 

ТЕМА 5. ЦИВІЛЬНА ЮРИСДИКЦІЯ 

Поняття та види цивільної юрисдикції. Предметна та суб’єктивна 

юрисдикція. Інстанційна юрисдикція. Територіальна юрисдикція (підсудність).  

 

ТЕМА 6. ДОКАЗИ ТА ДОКАЗУВАННЯ 

Поняття доказів у судовому процесі. Види засобів доказування: письмові, 

речові та електронні докази, висновки експертів, показання свідків. Обовя’зок 

доказування та подання доказів. Предмет доказування. Підстави звільнення від 

доказування. Оцінка доказів. Забезпечення доказів.  

 

ТЕМА 7. ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ. СУДОВІ ВИКЛИКИ ТА 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

Поняття процесуальних строків та їх види. Обчислення процесуальних 

строків. Початок перебігу й закінчення процесуальних строків. Зупинення, 

поновлення та продовження процесуальних строків. Поняття та види судових 

повісток. Порядок вручення судових повісток. 

  

ТЕМА 8. СУДОВІ ВИТРАТИ. ЗАХОДИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО 

ПРИМУСУ 

Поняття та види судових витрат. Попереднє визначення суми судових 

витрат. Забезпечення та попередня оплата судових витрат. Відстрочення та 

розстрочення судових витрат, зменшення їх розміру або звільнення від їх 



оплати. Розподіл судових витрат між сторонами. Поняття та види заходів 

процесуального примусу. Підстави та порядок застосування заходів 

процесуального примусу. 

 

ТЕМА 9. ПОЗОВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ 

Поняття позову. Види позовів. Підстави для забезпечення позову. Види 

забезпечення позову. Зустрічне забезпечення. Заяви по суті справи, їх види. 

Позовна заява, її зміст і форма. Пред’явлення позову. Залишення позовної заяви 

без руху, повернення заяви, відмова у відкритті провадження у справі. 

Відкриття провадження в справі. Підготовче провадження. Підготовче 

провадження. Захист відповідача від пред’явленого позову. Відзив, заперечення 

та зустрічний позов. Врегулювання спору за участю судді. Відмова позивача від 

позову, визнання позову відповідачем. Мирова угода сторін. Завдання та строки 

розгляду справи по суті.  

 

ТЕМА 10. СУДОВИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ 

Відкриття справи по суті. З’ясування обставин справи та дослідження 

доказів. Судові дебати та ухвалення рішення. Фіксування судового процесу. 

Зупинення та закриття провадження в справі. Залишення позову без розгляду. 

Поняття та види судових рішень. Порядок ухвалення судових рішень. 

Законність та обгрунтованість судового рішення. Проголошення судового 

рішення. Набрання рішенням суду законної сили. Справи, що розглядаються у 

порядку спрощеного позовного провадження. Особливості розгляду справи  у 

порядку спрощеного позовного провадження. Умови та порядок проведення 

заочного розгляду справи. 

 

ТЕМА 11. НАКАЗНЕ ПРОВАДЖЕННЯ 

Вимоги, за якими може бути видано судовий наказ. Порядок розгляду 

справ про видачу судового наказу. Зміст судового наказу. Скасування судового 

наказу. Набрання судовим наказом законної сили та видача його стягувачеві. 

 



ТЕМА 12. ОКРЕМЕ ПРОВАДЖЕННЯ 

Поняття та суть окремого провадження. Справи, що розглядаються в 

порядку окремого провадження 

 

ТЕМА 13. ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ В АПЕЛЯЦІЙНОМУ 

ПОРЯДКУ 

Поняття та сутність апеляційного провадження. Суди апеляційної 

інстанції. Право апеляційного оскарження. Строк на апеляційне оскарження. 

Форма і зміст апеляційної скарги, порядок її подання. Відкриття апеляційного 

провадження. Приєднання до апеляційної скарги. Апеляційний розгляд. 

Повноваження суду апеляційної інстанції. Постанова суду апеляційної 

інстанції.  

 

ТЕМА 14. ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ В КАСАЦІЙНОМУ 

ПОРЯДКУ 

Поняття та сутність касаційного провадження. Суди касаційної інстанції. 

Право касаційного оскарження. Строк на касаційне оскарження. Форма і зміст 

касаційної скарги, порядок її подання. Відкриття касаційного провадження. 

Приєднання до касаційної скарги. Касаційний розгляд. Повноваження суду 

касаційної інстанції. Постанова суду касаційної інстанції. Підстави перегляду 

судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами. Розгляд  

заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними 

обставинами. 

 

ТЕМА 15. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПИТАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З 

ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ У ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ ТА 

РІШЕНЬ ІНШИХ ОРГАНІВ (ПОСАДОВИХ ОСІБ). СУДОВИЙ 

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ 

Негайне виконання судових рішень. Звернення судових рішень до 

виконання. Відстрочення та розтрочення виконання. Зміна чи встановлення 

способу і порядку виконання. Зупинення виконання судового рішення. Поворот 



виконання рішення, постанови. Судовий контроль за виконанням судових 

рішень. 

 

ТЕМА 16. ВІДНОВЛЕННЯ ВТРАЧЕНОГО СУДОВОГО 

ПРОВАДЖЕННЯ. ВИЗНАННЯ ТА ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ІНОЗЕМНИХ 

СУДІВ. СУДОВІ ДОРУЧЕННЯ ПРО НАДАННЯ ПРАВНИЧОЇ 

ДОПОМОГИ 

Право на звернення до суду із заявою про відновлення втраченого 

судового провадження. Розгляд заяви про відновлення втраченого судового 

провадження. Визнання та звернення до виконання рішення іноземного суду, 

що підлягає примусовому виконанню. Визнання рішення іноземного суду, що 

не підлягає примусовому виконанню. Звернення суду України із судовим 

доручення про надання правової допомоги до іноземного суду або іншого 

компетентного органу іноземної держави. Виконання в Україні судових 

доручень іноземних судів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Методи навчання 

 

Метод навчання – спосіб подання (представлення) інформації студентові 

в ході його пізнавальної діяльності, реалізований через дії, які зв'язують 

педагога й студента. 

• Пояснювально-ілюстративний метод або інформаційно-

рецептивний. 

• Студенти одержують знання на лекції, з навчальної або методичної 

літератури, через екранний посібник в «готовому» виді. 

• Студенти сприймають і осмислюють факти, оцінки, висновки й 

залишаються в рамках репродуктивного (відтворюючого)мислення. 

• Репродуктивний метод (репродукція-відтворення) 

• Застосування вивченого на основі зразка або правила. 

• Діяльність студентів носить алгоритмічний характер, тобто виконується 

за інструкціями, приписаннями, правилами в аналогічних, подібних з 

показаним зразком ситуаціях. 

• Організовується діяльність студентів за кількаразовим відтворенням 

засвоюваних знань. Для цього використовуються практичні роботи, різні 

форми самоконтролю. 

• Застосовується у взаємозв'язку з інформаційно-рецептивним методом 

(який передує репродуктивному). Разом вони сприяють формуванню знань, 

навичок і вмінь в студентів, формують основні розумові операції (аналіз, 

синтез, узагальнення, перенос,класифікація. 

• Метод проблемного викладу. 

• Педагог до викладу матеріалу ставить проблему, формулює пізнавальне 

завдання на основі різних джерел і засобів. 

• Показує спосіб рішення поставленого завдання. 

• Спосіб досягнення мети - розкриття системи доказів, порівняння точок 

зору, різних підходів. 



• Частково-пошуковий, або евристичний, метод. 

• Полягає в організації активного пошуку рішення висунутих у навчанні 

(або сформульованих самостійно) пізнавальних завдань. 

• Пошук рішення відбувається під керівництвом викладача , або на основі 

евристичних програм і вказівок. 

• Процес мислення здобуває продуктивний характер. 

• Процес мислення поетапно направляється й контролюється педагогом 

або самими учнями на основі роботи над програмами (у тому числі й 

комп'ютерними) і навчальними посібниками. 

• Метод дозволяє активізувати мислення, викликати зацікавленість до 

пізнання на семінарах і колоквіумах. 

• Дослідницький метод. 

• Проводиться аналіз матеріалу, постановки проблем і завдань і 

короткого усного або письмового інструктажу студентів. 

• Студенти самостійно вивчають літературу, джерела, ведуть 

спостереження й виміри й виконують інші дії пошукового характеру. 

• Завдання, які виконуються з використанням дослідницького методу, 

повинні містити в собі всі елементи самостійного дослідницького процесу 

(постановку завдання, обґрунтування, припущення, пошук відповідних 

джерел необхідної інформації, процес рішення завдання). 

• У даному методі найбільш повно проявляються ініціатива, 

самостійність, творчий пошук у дослідницькій діяльності. 

• Дискусійні методи. Елементи дискусії (суперечки, зіткнення позицій, 

навмисного загострення й навіть перебільшення протиріч в обговорюваному 

змістовному матеріалі). 

• Дискусійні методи виступають як засіб не тільки навчання, але й 

виховання. 

• Імітаційні методи - форми проведення занять, у яких учбово-

пізнавальна діяльність побудована на імітації професійної діяльності. 



(проведення ділових ігор, ігрового проектування, аналіз конкретних ситуацій, 

рішення ситуаційних завдань і інші.) 

• Не імітаційні методи - способи активізації пізнавальної діяльності на 

лекційних 

• Метод моделювання. Моделювання практичної ситуацій - це 

створення таких ситуацій-моделей, де реальні об'єкти замінюються 

символами і взаємостосунки між учасниками діяльності складаються не 

природно, а організовані спеціально під керівництвом викладача, тобто 

штучно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Рекомендована література 

Основні нормативно-правові акти: 

1. Конституція України: Закон України від  28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. 

URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-

%D0%B2%D1%80(Дата звернення 20.08.2021) 

2. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15. (Дата звернення 20.08.2021).  

3. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18.03.2004 р. № 

1618-IV. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15. (Дата звернення 

20.08.2021).  

4. Сімейний кодекс України: Закон України від 10.01.2002 р. № 2947-III. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14. (Дата звернення 20.08.2021).  

5. Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14. (Дата звернення 20.08.2021). 

6. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р № 322-VIII. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08. (Дата звернення 20.08.2021). 

7. Про судоустрій та статус суддів: Закон України від 02.06.2016 р. № 1402-

VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19. (Дата звернення 20.08.2021). 

8. Про Конституційний Суд України: Закон України від 13.07.2017 р. 

№ 2136-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-19. (Дата звернення 

20.08.2021). 

9. Про судовий збір: Закон України від 08.07.2011 р. № 3674-VI. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3674-17. (Дата звернення 20.08.2021). 

10. Про державне мито: Декрет Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 р. 

№ 7-93. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/7-93. (Дата звернення 20.08.2021). 

11. Інструкція про порядок і розміри компенсації (відшкодування) витрат та 

виплати винагороди особам, що викликаються до органів досудового 

розслідування, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких 

перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати 

державним спеціалізованим установам судової експертизи за виконання їх 

працівниками функцій експертів і спеціалістів: Затверджена Постановою 

Кабінету Міністрів України від 1.07.1996 р. № 710. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/710-96-%D0%BF. (Дата звернення 20.08.2021). 

12. Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді 

цивільних справ: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 16.04.2004 

р. № 1.URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/va007700-04. (Дата звернення 

20.08.2021). 

13. Про судову практику в справах про виключення майна з опису: Постанова 

Пленуму Верховного Суду України від 17.08.1976 р. № 6. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0006700-76. (Дата звернення 20.08.2021). 

14. Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) 

шкоди: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31.03.1995 р. № 4. 

URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0004700-95. (Дата звернення 20.08.2021). 
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Базова 

 

1. Цивільний процес України: Навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищих 

навчальних закладів. І.О. Ізарова, Р.Ю.Ханик-Посполітак. 2-ге вид., перероб. і 

доп. Київ: ВД «Дакор», 2018. 276 с. 

2. Курс цивільного процесу : підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. 

Баранкова та ін. ; за ред. В. В. Комарова. Xарків : Право, 2011. 1352 с. 

3. Цивільне  процесуальне  право:   підручник   /  [І.С.   Ярошенко, І. О. Ізарова, 

О.М. Єфімов та ін.] ; за заг. ред. І.С. Ярошенко. Київ : КНЕУ, 2014. 519 с. 

4. Фурса С.Я., Фурса Є.І. Тенденции реформирования органов 

принудительного исполнения и исполнительного производства в Украине: 

актуальные вопросы. Вестник исполнительного производства. 2015. № 1. С. 

139-149. 

5. Ханик-Посполітак Р. Ю. Запровадження електронного правосуддя в 

цивільному судочинстві Украіїни. Право України. 2017. № 8. С. 122-129. 

 

Допоміжна  

 

1. Актуальні проблеми цивільного права і процесу. навч. посіб. / [Тімуш І. С. та 

ін.]; за заг. ред. канд. юрид. наук Я. В. Матвійчук ; Нац. акад. внутр. справ. К.: 

[б. в.], 2012. 176 с. 

2.  Васильєв С.В. Цивільний процес України. навч. посіб. К.: Центр учбової л-

ри, 2013. 343 с. : табл. 

3. Курс цивільного процесу. Підручник. / [В. В. Комаров та ін.]; за ред. проф. В. 

В. Комарова; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». Х. : 

Право, 2011. 1351 с. 

4. Логінов О.А. Цивільний процес України. навч. посіб. К. : Юрінком Інтер, 

2012. 361 с.: рис. 

5.  Навроцька Ю.В. Цивільне процесуальне право України. навч. посіб. (у 

схемах і табл.). Львів. держ. ун-т внутр. справ. Львів: Львів. держ. ун-т внутр. 

справ, 2013. 387 с.: схеми, табл. 

6. Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни «Цивільний 

процес».  для студ. заоч. форми навчання / Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. 

Ярослава Мудрого» ; [уклад. В. В. Комаров]. Х. : Ред.-вид. від. Нац. ун-ту 

«Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого», 2012. 53 с. 

7. Пред’явлення позову. Відкриття провадження у справі: Науково-практичний 

коментар Глави 2 Розділу 3 Цивільного процесуального кодексу України / С.С. 

Бичкова, В.І. Бобрик, С.П. Хіміч. К.: НДІ прив. і підприємництва імені акад. 

Ф.Г. Бурчака НАПрН України, 2013. 56 с. 

8. Сеник С.В. Цивільне процесуальне право: навч. посіб. Львів. нац. ун-т ім. І. 

Франка. Л.: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2010. 423 с. 

9. Трегубов Э. Гражданский процесс в схемах и таблицах. Х.: Фактор, 2011. 203 

с.: схемы, табл. 

10. Усенко В.Ф. Цивільний процес: навч. посіб. Держ. податк. служба України, 

Нац. ун-т держ. податк. служби України. Ірпінь: ВЦ НУДПСУ, 2013. 249 с. 



11. Цивільний процес України. академ. курс: підруч. для студ. юрид. спец. вищ. 

навч. закл. / [Фурса С.Я. та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф. С.Я. Фурси ; 

Центр прав. дослідж. Фурси. К : Фурса С.Я. [вид.] : КНТ, 2009. 846 с. (Серія 

«Процесуальні науки») 

12. Цивільний процес України. навч. посіб. / [Кучер В.О. та ін.; за ред. В.О. 

Кучера ]; Львів. держ. ун-т внутр. справ. Львів: ЛДУВС, 2013. 587 с. 

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

За заг. ред. С.С. Бичкової. [2-ге вид., допов. і переробл.]. К.: Атіка, 2010. 896 с. 

14. Штефан О.О. Цивільне процесуальне право України. навч. посіб. К.: 

Юрінком Інтер, 2009. 360 с. 

 

Інформаційні ресурси 

 

• http://portal.rada.gov.ua - Офіційний веб-сайт Верховної Ради України.  

• http://kmu.gov.ua - Офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України. 

• http://ccu.gov.ua - Офіційний веб-сайт Конституційного Суду України. 

• http://president.gov.ua - Офіційний веб-сайт Президента України.              

• http://www.nau.ua  Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні 

акти України (НАУ)». 

• http://www.konspect.com - Навчальний портал «Готуємось до занять» 

• http://www.osvita.org.ua/ - Освітній портал 

• http://student.pp.ua/load - Студентський портал України 

• Методичні розробки (внутрішній сайт ВНАУ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://portal.rada.gov.ua/
http://kmu.gov.ua/
http://ccu.gov.ua/
http://president.gov.ua/
http://www.nau.ua/
http://www.konspect.com/
http://www.osvita.org.ua/
http://student.pp.ua/load


НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ 

Маньгора Т. В. 

 

 

 

 

 
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС 

ПРОГРАМА 

навчальної дисципліни для студентів  

першого (бакалаврського) освітнього рівня 

 спеціальності 081 Право 

 

 

 

 

 

 

 
Обчислювальний центр 

Вінницького державного аграрного університету 

21008, Вінницький р-н, с. Агрономічне, вул. Сонячна, 3 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


