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Циклова комісія суспільних дисциплін і правознавства 

 

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

 «Цивільний процес» 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст 

Курс: ІV 
Галузь знань: 08 Право 

Спеціальність: 081 Право 

Форма проведення: письмова 

Тривалість проведення: 2 години 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

 

Екзамен проводиться online з використання сервісних служб Google: 

Hangouts meet – для організації відеозв’язку зі студентами; 

Google forms – для проведення тестування; 
*  При розірванні (відсутності) зв’язку, роботи будуть перевірені після його відновлення 
впродовж робочого дня. Оцінка виставляється не пізніше ніж на наступний день. 

Критерії оцінювання: 
Номер 

завдання 

Кількість балів Форми завдань та їх 

коротка характеристика 

1(1-30) Завдання з вибором  однієї 

правильної відповіді оцінюється в 0 

або 1 бал:  

1 бал, якщо вказано правильну 

відповідь;  

0 балів, якщо вказано неправильну 

відповідь, вказано більше однієї 

відповіді або відповіді не надано. 

Максимальна кількість балів за 

тестові завдання  - 30. 

Тестові завдання з 

однією правильною 

відповіддю. 

За їх допомогою 

перевіряється розуміння 

понять та термінів, 

визначень, знання 

нормативно-правових 

актів тощо. 

2 

(1-2) 

Завдання оцінюється від 1 до 5 балів:  

5 балів – студент має системні, дієві 

знання, володіє понятійним 

апаратом, вичерпно й аргументовано 

Завдання, що передбачає 

вирішення практичної 

ситуації. 

 



вирішив практичну ситуацію. 

4 бали - робота  виконана в повному 

обсязі, але має деякі неточності і 

незначні помилки; достатньо високий 

рівень загальної обізнаності з 

предмета. 

3 бали – поверхневе вирішення 

практичної ситуації, труднощі при 

використанні понятійного апарату, 

відсутність міцних логічних зв’язків і 

послідовності у відповіді. 

2 бали - студент знайомий з 

матеріалом, але не виділяє основних 

положень, допускає суттєві помилки,  

які викривлюють зміст, не вміє  

користуватися термінологією і 

поєднувати теоретичні засади з 

практичним їх втіленням. 

1 бал - виявляє  розуміння матеріалу, 

але має розрізненні знання, допускає 

грубі помилки, обсяг виконаного 

завдання менше 20%. 

Максимальна кількість балів за 

вирішення практичних ситуацій  - 

10. 

 

Перелік питань, які виносяться на екзамен: 
1. Поняття цивільного процесу (цивільного судочинства). Стадії цивільного 

процесу. 

2. Поняття цивільної процесуальної форми (суть, основні риси та значення). 

3. Предмет цивільного процесуального права. Метод правового регулювання 

цивільних процесуальних відносин. 

4. Джерела цивільного процесуального права. 

5. Поняття і значення принципів цивільного процесуального права. Система 

принципів цивільного процесуального права. 

6. Принцип диспозитивності в цивільному процесі. 

7. Принцип змагальності в цивільному процесі. 

8. Принцип процесуальної рівноправності сторін у цивільному процесі. 

9. Цивільні процесуальні правовідносини. 

10. Суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин та їх класифікація. 

11. Суд як суб'єкт цивільних процесуальних правовідносин. 



12. Цивільна юрисдикція. Види юрисдикції. 

13. Поняття підсудності. Види підсудності. Наслідки порушення правил 

підсудності. 

14. Учасники судового процесу. 

15. Сторони в цивільному процесі. 

16. Процесуальна співучасть. 

17. Треті особи в цивільному процесі. 

18. Процесуальне правонаступництво. Поняття й умови участі у справі 

правонаступника. 

19. Судове представництво. 

20. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким за законом надано право 

захищати права, свободи та інтереси інших осіб. 

21. Інші учасники цивільного процесу. 

22. Поняття, мета та етапи доказування у цивільному процесі. 

23. Поняття судових доказів та засобів доказування у цивільному процесі. 

24. Предмет доказування. 

25. Обов'язки доказування і подання доказів. 

26. Підстави звільнення від доказування. 

27. Належність доказів та допустимість доказів. 

28. Класифікація доказів. 

29. Пояснення сторін, третіх осіб, їх представників. 

30. Показання свідка. 

31. Письмові докази. 

32. Речові докази. 

33. Огляд доказів за їх місцезнаходженням. Огляд речових доказів, що швидко 

псуються. Повернення речових доказів. 

34. Висновок експерта. 

35. Електронні докази. 

36. Судові доручення щодо збирання доказів. 

37. Забезпечення доказів. 

38. Процесуальні строки. 

39. Зупинення процесуальних строків.  Наслідки пропущення процесуальних 

строків. Поновлення та продовження процесуальних строків. 

40. Поняття та види судових витрат. 

41. Судовий збір: порядок обчислення та сплати. 

42. Витрати, що пов'язані з розглядом справи. 

43. Розподіл судових витрат між сторонами. 

44. Підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу. 

45. Право на судовий захист. Поняття і сутність позовного провадження. 

Поняття позову та його елементи. Види позовів. 

46. Пред'явлення позову. Позовна заява та її реквізити. Об'єднання та 

роз'єднання кількох позовних вимог. 



47. Право   на  судовий   захист   відповідача.   Заперечення   відповідача  проти   

позову. Зустрічний позов. 

48. Зміна позову. Відмова від позову. Визнання позову. 

49. Забезпечення позову. 

50. Відкриття провадження у справі. 

51. Підстави для відмови у відкритті провадження. 

52. Залишення позовної заяви без руху. Повернення заяви. 

53. Поняття та значення підготовчого провадження. Підготовче  засідання. 

54. Врегулювання спору  за участю судді. 

55. Поняття і значення стадії розгляду справи по суті. 

56. Судове засідання. 

57. Підготовча частина судового засідання. 

58. З’ясування обставин та дослідження доказів. 

59. Судові дебати. Порядок ухвалення і проголошення судового рішення. 

60. Фіксування цивільного процесу. 

61. Підстави і наслідки відкладення розгляду справи, оголошення перерви в 

розгляді справи. 

62. Підстави і наслідки зупинення провадження у справі. 

63. Закінчення справи без ухвалення судового рішення. 

64. Поняття і види судових рішень. 

65. Вимоги, яким повинно відповідати судове рішення. 

66. Питання, які вирішуються судом під час ухвалення рішення. Зміст судового 

рішення як процесуального документа. 

67. Засоби усунення недоліків рішення судом, який його постановив. 

68. Законна сила судового рішення. 

69. Ухвала суду. Окрема ухвала 

70. Розгляд справ у порядку спрощеного провадження. 

71. Поняття та особливості заочного розгляду цивільної справи. 

72. Заочне рішення та його перегляд. 

73. Поняття та особливості наказного провадження. Вимоги за якими може бути 

виданий судовий наказ. 

74. Порядок розгляду заяв про видачу судового наказу. 

75. Зміст судового наказу. 

76. Загальна характеристика окремого провадження в цивільному судочинстві. 

77. Розгляд судом справ про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, 

визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності 

фізичної особи. 

78. Розгляд судом справ про надання неповнолітній особі повної цивільної 

дієздатності. 

79. Розгляд судом справ про  визнання  фізичної  особи безвісно відсутньою  або 

оголошення її померлою. 

80. Розгляд судом справ про усиновлення. 



81. Розгляд судом справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення. 

82. Розгляд судом справ про розкриття банками інформації, що містить 

банківську таємницю щодо юридичних та фізичних осіб. 

83. Загальна характеристика апеляційного провадження. Суди апеляційної 

інстанції.  

84. Право апеляційного оскарження. Строки апеляційного оскарження. Форма і 

зміст заяви про апеляційне оскарження і апеляційної скарги.  

85. Порядок подання заяви про апеляційне оскарження і апеляційної скарги. 

Порядок прийняття апеляційної скарги до розгляду. 

86. Підготовка розгляду справи апеляційним судом. Призначення справи до 

розгляду в апеляційному суді. 

87. Порядок розгляду справи апеляційним судом. Межі розгляду  справи судом 

апеляційної інстанції. 

88. Повноваження апеляційного суду.  

89. Постанова суду апеляційної інстанції. Законна сила постанови суду 

апеляційної інстанції. 

90. Загальна характеристика касаційного провадження. 

91. Відкриття касаційного провадження. Залишення касаційної скарги  без руху, 

повернення касаційної скарги. Відмова у відкритті касаційного провадження. 

92. Порядок розгляду справи судом касаційної інстанції. Межі розгляду справи 

касаційним судом. 

93. Загальна характеристика перегляду рішень у зв'язку з  переглядом судових 

рішень Верховним Судом. 

94. Загальна характеристика перегляду рішень за нововиявленими або 

виключними обставинами. 

95. Звернення судових рішень до виконання. Негайне виконання судових рішень 

96. Поворот виконання судових рішень, постанов. 

97. Судовий контроль за виконанням рішень. 

98. Порядок відновлення втраченого судового провадження. 

99. Процесуальні права та обов'язки іноземних осіб. 

100. Виконання  судових  доручень  іноземних  судів  і  звернення  судів  

України  з дорученнями до іноземних судів. 

 

 

Голова циклової комісії                          Юлія РЯБОКОНЬ 

Екзаменатор                                                      Алла ТАРАСЮК 


