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ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ  

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ» 

для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 081 ПРАВО 

 

ТЕМА. Загальні положення цивільного процесуального права  

Форми захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів 

юридичних осіб, інтересів держави. Поняття та види форм захисту прав, свобод 

та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави. 

Сутність і природа правосуддя в цивільних справах.  

Цивільне процесуальне право: поняття, предмет, методи, система. 

Поняття і предмет цивільного процесуального права. Метод правового 

регулювання цивільних процесуальних правовідносин. Система цивільного 

процесуального права. Система судів цивільної юрисдикції.  

Джерела цивільного процесуального права. Цивільне процесуальне 

законодавство. Судова практика в цивільному судочинстві.  

Поняття, завдання, стадії цивільного судочинства. Сутність цивільного 

судочинства. Зміст завдань цивільного судочинства. Стадії цивільного 

судочинства. Види проваджень в цивільному судочинстві.  

 

ТЕМА. Засади (принципи) цивільного судочинства  

Засади (принципи) цивільного судочинства: поняття та значення. 

Поняття принципів цивільного судочинства. Значення принципів цивільного 

судочинства. Правові аксіоми у цивільному судочинстві.  

Характеристика окремих принципів цивільного процесуального права. 

Принцип верховенства права. Принцип права на суд. Принцип правової 

визначеності. Принцип пропорційності. Принцип доступності правосуддя. 

Принцип державної мови судочинства. Гласність судового процесу. Принцип 

законності. Принцип диспозитивності. Принцип змагальності. Принцип 

публічності та судового керівництва. Принцип процесуальної рівноправності 

сторін. Принцип забезпечення апеляційного та касаційного оскарження судових 

рішень. Принцип безпосередності судового розгляду. Принцип обов’язковості 

рішень суду. Розумність строків розгляду справи судом. Неприпустимість 

зловживання процесуальними правами.  

 

ТЕМА. Цивільні процесуальні правовідносини: поняття та елементи  

Поняття та загальна характеристика цивільних процесуальних 

правовідносин. Поняття цивільних процесуальних правовідносин їх особливості 

та елементи. Підстави виникнення цивільних процесуальних правовідносин.  



Суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин та їх класифікація. 

Поняття суб'єкта цивільних процесуальних правовідносин. Види суб'єктів 

цивільних процесуальних правовідносин.  

Суд як суб'єкт цивільних процесуальних правовідносин. Відводи. 

Визначення складу суду. Склад суду. Секретар судового засідання. Судовий 

розпорядник. Відвід судді. Відвід секретаря судового засідання, експерта, 

спеціаліста, перекладача.  

 

ТЕМА. Цивільна юрисдикція  

 Цивільна юрисдикція судів. Поняття цивільної юрисдикції. Види 

цивільної юрисдикції.  

Територіальна юрисдикція (підсудність): поняття та різновиди. Поняття 

підсудності у цивільному судочинстві. Правила територіальної підсудності 

цивільних справ. Наслідки порушення правил підсудності. Порядок передачі 

справи з одного суду до іншого. 

 

 ТЕМА. Учасники судового процесу  

Процесуально – правовий статус сторін у цивільному процесі. Поняття 

сторін у цивільному процесі. Процесуальні права та обов’язки сторін. 

Процесуальна співучасть. Неналежний відповідач і порядок його заміни. 

Залучення співвідповідачів. Процесуальне правонаступництво.  

Треті особи. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо 

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

предмета спору.  

Органи та особи, яким законом надано право захищати права, свободи 

та інтереси інших осіб. Підстави та форми участі у цивільному процесі органів 

та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших 

осіб. Порядок порушення цивільної справи на захист прав, свобод та інтересів 

інших осіб. Особливості представництва інтересів громадянина або держави 

прокурором.  

Представництво у цивільному процесі. Поняття представництва у 

цивільному процесі. Види представництва у цивільному судочинстві. 

Процесуальне становище та повноваження представника у цивільному процесі.  

Інші учасники судового процесу. Цивільно-процесуальний статус 

помічника судді, секретаря судового засідання, судового розпорядника. 

Цивільно-процесуальний статус свідка. Цивільно-процесуальний статус 

експерта та експерта з питань права. Цивільно-процесуальний статус 

перекладача. Цивільно-процесуальний статус спеціаліста. 

 

ТЕМА. Умови процесуальної діяльності  

Строки у цивільному процесі. Поняття процесуальних строків та їх види. 

Обчислення процесуальних строків. Продовження та поновлення 

процесуальних строків. Службові строки.  

Судові виклики і повідомлення. Поняття та види судових повісток. 

Порядок вручення судових повісток. Розшук відповідача.  

Судові витрати. Поняття і види судових витрат. Ціна позову. Судовий 

збір. Види витрат, пов’язані з розглядом справи. 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.  

Заходи процесуального примусу. Поняття процесуального примусу. 

Підстави застосування заходів процесуального примусу. Види заходів 

процесуального примусу.  

 

ТЕМА. Докази та доказування в цивільному судочинстві  

Доказування в цивільному судочинстві. Поняття доказування в 

цивільному процесі. Суб’єкт та предмет доказування. Засоби доказування. 

Факти, які не потребують доказування.  

Докази в цивільному судочинстві: поняття, види, забезпечення. Поняття 

та види судових доказів. Належність і допустимість доказів. Оцінка доказів. 

Забезпечення доказів  

 

ТЕМА. Позов у цивільному процесі 

Поняття позову та його елементи. Види позовів. Право на пред’явлення 

позову. Підстави та види забезпечення позову. Зустрічне забезпечення.  

Письмові заяви учасників справи. Заяви по суті справи, їх види. Заяви з 

процесуальних питань.  

 

ТЕМА. Відкриття провадження у справі 

Процесуальний порядок пред’явлення позову. Позовна заява, її зміст і 

форма. Залишення позовної заяви без руху, повернення заяви. Підстави для 

відмови у відкритті провадження у справі. Правові наслідки відкриття 

провадження у справі. Об’єднання та роз’єднання позовів.  

 

ТЕМА. Провадження у справі до судового розгляду як стадія цивільного 

процесу 

Підготовче провадження. Поняття, завдання та строки підготовчого 

провадження. Захист інтересів відповідача від позову. Відзив, заперечення та 

зустрічний позов.  

Порядок проведення підготовчого засідання.  

Врегулювання спору за участю судді. Підстави проведення врегулювання 

спору за участю судді. Порядок проведення. Припинення врегулювання спору 

за участю судді.  

Відмова позивача від позову, визнання позову відповідачем. Мирова угода 

сторін. 
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