
 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 

ДО ЕКЗАМЕНУ З  НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС 

 

1. Поняття, предмет і джерела цивільного процесуального права.  

2. Принципи цивільного процесуального права  

3. Поняття, елементи на передумови виникнення цивільних процесуальних 

правовідносин.  

4. Поняття сторін в цивільному процесі види їх процесуальних прав та обов’язків. 

5. Поняття та види процесуальної співучасті.  

6. Неналежна сторона в процесі: поняття, умови і порядок її заміни.  

7. Поняття процесуального правонаступництва, його умови та процесуальні дії 

суду у випадку настання процесуального правонаступництва. 

 8. Поняття і види третіх осіб. Порядок їх вступу в процес.  

9. Задачі , підстави участі прокурора в цивільному процесі, права й обов'язки 

прокурора в цивільному процесі.  

10. Поняття, підстави і види представництва в суді. Повноваження представника. 

11. Поняття та види підвідомчості суду цивільних справ.  

12. Поняття та види підсудності.  

13. Порядок передачі справи в інший суд і вирішення питань про підсудність.  

14. Правові наслідки порушення правил підвідомчості та підсудності цивільних 

справ.  

15. Поняття та види судових витрат.  

16. Судовий збір (державне мито): поняття, ставки. Порядок сплати.  

17. Витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду цивільної справи: 

поняття, ставки. Порядок сплати.  

18. Витрати пов’язані з розглядом справи в суді.  



19. Розподіл судових витрат між сторонами.  

20. Судові штрафи в цивільному процесі.  

21. Поняття процесуальних строків і їх види Наслідки пропуску процесуальних 

строків.  

22. Обчислення, зупинення, продовження і поновлення процесуальних строків. 

23. Поняття судових доказів і судового доказування. Оцінка доказів  

24. Предмет доказування, факти, що не підлягають доказуванню  

25. Відносність і допустимість доказів. Класифікація доказів.  

26. Види доказів.  

27. Види засобів доказування. Їх характеристика.  

28. Пояснення сторін, третіх осіб, їх представників.  

29. Показання свідків.  

30. Письмові докази.  

31. Речові докази.  

32. Висновки експертів.  

33. Забезпечення доказів.  

34. Поняття наказного провадження та порядок винесення судових наказів.  

35. Вступ в силу судових наказів та порядок їх скасування.  

36. Поняття позову і його елементів, види позовів.  

37. Право на пред'явлення позову.  

38. Забезпечення позову: підстави, процесуальний порядок, види. 

39. Процесуальний порядок зміни та скасування забезпечення позову.  

40. Порядок пред'явлення позову. Процесуальні дії суду у випадку подання 

неналежно оформленої позовної заяви.  

41. Підстави для відмови в прийнятті позовної заяви.  

42. Підготовка справи до судового розгляду: процесуальні дії суду, строки. 

 43. Судові виклики та повідомлення.  



44. Поняття , строки і значення стадії судового розгляду. Частини судового 

засідання.  

45. Фіксування цивільного процесу.  

46. Ускладнення у процесу судового розгляду цивільних справ.  

47. Підстави та порядок відкладення розгляду справи.  

48. Підстави та порядок зупинення провадження по справі. Види зупинення 

провадження по справі.  

49. Підстави та порядок припинення провадження по цивільній справі.  

50. Підстави та порядок залишення позову без розгляду.  

51. Поняття і види судових постанов. Зміст рішення та ухвали суду.  

52. Вимоги, запропоновані до рішення суду.  

53. Усунення судом недоліків винесеного їм судового рішення.  

54. Негайне виконання судового рішення. Підстави та порядок набрання таких 

рішень законної сили.  

55. Визначення порядку виконання, надання відстрочки та розстрочки виконання 

судового рішення.  

56. Законна сила й обов'язковість рішення та ухвал суду. 

 57. Види судових рішень та ухвал суду першої інстанції.  

58. Заочне рішення: підстави, порядок винесення та набрання чинності. 

Скасування заочного рішення суду.  

59. Окреме провадження: поняття, категорії справ, порядок провадження. Різниця 

окремого провадження з іншими видами проваджень.  

60. Особи, які приймають участь в справах окремого провадження. Їх 

процесуальні права та обов’язки.  

61. Встановлення фактів, що мають юридичне значення. Виконання таких рішень 

суду.  

62. Визнання громадянина безвісно відсутнім і оголошення громадянина 

померлим. Правові наслідки появи зазначених осіб.  



63. Визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним. 

64.  Поновлення дієздатності.  

65. Поняття та процесуальний порядок розгляду справ про усиновлення 

громадянами України та іноземцями.  

66. Право апеляційного оскарження, предмет оскарження, строки оскарження 

рішень та ухвал суду.  

67. Процесуальний порядок реалізації права на апеляційне оскарження.  

68. Підготовка і розгляд справи в апеляційній інстанції. 

 69. Повноваження суду апеляційної інстанції.  

70. Апеляційне оскарження і перевірка ухвал суду першої інстанції.  

71. Право касаційного оскарження, предмет оскарження, строки оскарження 

рішень та ухвал суду.  

72. Процесуальний порядок реалізації права на касаційне оскарження.  

73. Підготовка і розгляд справи в касаційній інстанції.  

74. Повноваження суду касаційної інстанції.  

75. Касаційне оскарження і перевірка ухвал суду першої інстанції.  

76. Провадження по перегляду судових рішень у зв’язку з винятковими 

обставинами.  

77. Провадження по перегляду судових рішень у зв’язку з нововиявленими 

обставинами.  

78. Рішення, які звертаються до примусового виконання, і виконавчі документи.  

79. Повноваження суду, пов’язані з виконавчим провадженням по примусовому 

виконанню його рішень.  

80. Відновлення втраченого судового провадження. 


