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Питання до іспиту 
 з дисципліни «Цивільний процес» 
за спеціальністю «Правознавство» 

 
1. Завдання цивільного судочинства. 
2. Законодавство про цивільне судочинство. 
3. Право на звернення до суду за захистом. 
4. Способи захисту права, які застосовуються судом. 
5. Здійснення правосуддя на засадах поваги до честі і гідності, рівності перед 

законом і судом. 
6. Гласність та відкритість судового розгляду. 
7. Мова, якою здійснюється цивільне судочинство. 
8. Змагальність сторін. 
9. Диспозитивність цивільного судочинства. 
10. Право на правову допомогу. 
11. Обов'язковість судових рішень. 
12. Усність та безпосередність судового розгляду 
13. Підвідомчість цивільних справ суду. 
14. Підсудність цивільних справ суду. 
15. Здійснення правосуддя тільки судом. Склад суду. 
16. Учасники цивільного процесу. 
17. Склад осіб, які беруть участь у справі та їх процесуальні права. 
18. Особи, які є іншими учасниками процесу. 
19. Загальна характеристика наказного провадження. 
20. Загальна характеристика окремого провадження. 
21. Загальна характеристика позовного провадження. 
22. Відкриття провадження у справі. 
23. Провадження у справі до судового розгляду. 
24. Судовий розгляд. 
25. Види судових рішень. 
26. Суть і значення судового рішення. 
27. Заочний розгляд справи судом. 
28. Негайне виконання судових рішень. 
29. Звернення судових рішень до виконання. 
30. Судовий контроль за виконанням судових рішень. 
31. Визнання та звернення до виконання рішення іноземного суду, що підлягає 

примусовому виконанню. 
32. Визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню. 
33. Відновлення втраченого судового провадження. 
34. Провадження у справах за участю іноземних осіб ( загальна характеристика). 
35. Процесуальні права та обов'язки іноземних осіб. 
36. Процесуальна правоздатність і дієздатність іноземців та осіб без громадянства. 
37. Позови до іноземних держав та міжнародних організацій. 
38. Виконання судових доручень іноземних судів і звернення судів України з 

дорученнями до іноземних судів. 



39. Стадії судового розгляду. 
40. Законність і обгрунтованість рішення суду. 
41. Зміст ухвали суду. 
42. Окремі ухвали. 
43. Забезпечення доказів в цивільній справі. 
44. Забезпечення позову в цивільній справі. 
45. Фіксування цивільного процесу. 
46. Зупинення і закриття провадження у справі. 
47. Залишення позовної заяви без розгляду. 
48. Заходи процесуального примусу. 
49. Судові витрати. 
50. Судові виклики і повідомлення. 
51. Процесуальні строки. 
52. Докази та засоби доказування в цивільній справі. 
53. Підстави звільнення від доказування. 
54. Участь у справі представника. 
55. Повноваження представника в суді. 
56. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право 

захищати права, свободи та інтереси інших осіб. 
57. Загальна характеристика окремих засобів доказування. 
58. Поняття та види підсудності. 
59. Зустрічний позов (форма і зміст). 
60. Підстави для перегляду справ у зв’язку з нововиявленими обставинами. 
61. Поняття апеляційного провадження та його основні риси. 
62. Поняття касаційного провадження та його основні риси. 
63. Підстави для перегляду справ Верховним Судом України. 
64. Джерела цивільного процесуального права. 
65. Процесуальна співучасть. Мета, підстави, види співучасті. 
66. Неналежна сторона в цивільному процесі. 
67. Поняття цивільного процесуального права. 
68. Предмет, метод і система цивільного процесуального права. 
69. Форма і зміст апеляційної скарги. 
70. Поняття та види цивільного судочинства. 
71. Процесуальний порядок і строки розгляду справ у касаційному порядку. 
72. Поняття та система принципів цивільного процесуального права. 
73. Поняття цивільних процесуальних правовідносин, їх ознаки. 
74. Поняття і значення представництва в цивільному процесі. 
75. Підстави, привід, передумови виникнення цивільних процесуальних 

правовідносин. 
76. Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин та їх класифікація. 
77. Загальна характеристика виконавчого провадження. 
78. Сторони в цивільному процесі, їх ознаки. 
79. Цивільна процесуальна правоздатність і цивільна процесуальна дієздатність. 
80. Принципи, закріплені в законодавстві про цивільне судочинство та їх зміст. 
81. Права та обов’язки сторін. 



82. Процесуальні права і обов’язки співучасників. 
83. Заміна неналежного відповідача: порядок заміни та її правові наслідки. 
84. Відмінність третіх осіб від співучасників. 
85. Документи, що посвідчують повноваження представника. 
86. Поновлення та продовження процесуальних строків: підстави та порядок. 
87. Порядок обчислення процесуальних строків. 
88. Зміст рішення суду. 
89. Поняття та значення принципів цивільного процесуального права. 
90. Розподіл судових витрат та їх відшкодування. 
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