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ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ  

з дисципліни  

«Цивільне процесуальне право» 

 

 

Курс: ІII 

Спеціальність: право 

Форма проведення: письмова (тестування). 

Тривалість проведення: 2 академічні години (1 год 20 хв) . 

Максимальна кількість балів: 40 балів. 

Критерії оцінювання: 

Кількість 

балів 

Значення оцінки 

37-40 

балів 

Допущено не більше 3 помилок у тестових завданнях. Відповіді повні. 

Студент вільно володіє теоретичним матеріалом. 

36-30 

балів 

Допущено не більше 10 помилок у тестових завданнях. Відповіді 

повні, з незначними неточностями. Студент володіє теоретичним 

матеріалом. 

29-15 

балів 

Допущено не більше 15 помилок у тестових завданнях. Відповіді з 

суттєвими неточностями. Студент володіє теоретичним матеріалом на 

низькому рівні. 

14-1 

балів 

Допущено більше 15 помилок у тестових завданнях. Відповіді з 

суттєвими неточностями. Студент не  володіє теоретичним матеріалом.  

 

 

Орієнтовний перелік питань: 

  

1. Наказне провадження. Стягнення на підставі судового наказу. 

2.  Вимоги, за якими може бути видано судовий наказ. 

3.  Форма і зміст заяви про видачу судового наказу. 

4.  Підстави для відмови у видачі судового наказу. 

5.  Порядок розгляду заяв про видачу судового наказу. 

6. Зміст судового наказу  Надіслання боржникові копії судового наказу. 

7. Форма і зміст заяви про скасування судового наказу та строки її подання. 

8.  Розгляд заяви про скасування судового наказу. 

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

10.   Окреме провадження. 

11.  Порядок розгляду справ окремого провадження. 

12.  Розгляд судом справ про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання 

фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи.  

13.  Розгляд судом справ про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності. 

14.   Розгляд судом справ про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або 
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оголошення її померлою. 

15.  Розгляд судом справ про усиновлення. 

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

17.  Розгляд судом справ про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника та 

векселі. 

18. Розгляд судом справ про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність 

19. Розгляд судом справ про визнання спадщини відумерлою. 

20. Розгляд заяви про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку. 

21.  Розгляд судом справ про примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу. 

22.  Розгляд судом справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську 

таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб. 

23.   Розгляд судом справ про видачу і продовження обмежувального припису. 

24. Позов та його пред’явлення. Право на позов.  

25. Поняття та елементи (підстава та предмет) позову.  

26. Види позовів. Позови про присудження. Позови про визнання (позитивні та негативні). 

Перетворювальні (конститутивні) позови.  

27. Забезпечення позову.  

28. Види забезпечення позову.  

29. Розгляд заяви про забезпечення позову, виконання ухвали про забезпечення позову.  

30. Заміна виду забезпечення позову або скасування заходів забезпечення позову.  

31. Відзив та заперечення проти позову та зустрічний позов як спеціальні засоби захисту 

інтересів відповідача.  

32.  Письмові заяви учасників справи. 

33. Відкриття провадження у справі.  

34. Підготовче провадження.  

35. Врегулювання спору за участю судді. 

36. Відмова позивача від позову. Мирова угода.  

37. Судові виклики і повідомлення.  

38. Поняття судового розгляду.  

39. Підготовча частина судового засідання.  

40. Розгляд цивільної справи як основний етап судового засідання. 

41. Судові дебати. 

42. Ухвалення та проголошення рішення суду як заключна частина судового засідання. 

43. Заочний розгляд цивільної справи.  

44. Поняття та мета заочного розгляду цивільної справи. 

45. Умови і порядок заочного розгляду цивільної справи. Перегляд, оскарження та 

скасування заочного рішення. 

46. Відкладення розгляду цивільної справи або оголошення перерви в її розгляді. 

47. Зупинення провадження у цивільній справі. 

48. Закриття провадження у цивільній справі. 

49. Залишення заяви без розгляду. 

50. Фіксування цивільного процесу. Фіксування судового засідання технічними засобами. 

Журнал судового засідання. Порядок складання та оформлення протоколів про окремі 

процесуальні дії. Зауваження щодо технічного запису судового засідання, журналу 

судового засідання та їх розгляд.  

51. Поняття та види судових рішень. 

52. Поняття та зміст рішення суду. Вимоги законності та обґрунтованості до рішення суду.  

53. Питання, які вирішує суд під час ухвалення рішення. 

54. Виправлення недоліків (описок та арифметичних помилок) рішення судом, який його 

ухвалив.  

55. Додаткове рішення суду. 

56. Роз’яснення рішення суду.  

57. Набрання рішенням суду законної сили 

58. Ухвали суду. Зміст ухвали суду. Окремі ухвали суду.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#n8319
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#n8333
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#n8370
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#n8405
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#n8405
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#n8439
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#n8450
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#n8462
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#n8480
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#n8493
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#n8493
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#n9726
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15


59. Право апеляційного оскарження. 

60. Апеляційна скарга. Форма і зміст апеляційної скарги. Порядок подання апеляційної 

скарги. Доповнення, зміна апеляційної скарги або відкликання її чи відмова від неї. 

Строк розгляду апеляційної скарги.  

61. Відкриття апеляційного провадження у цивільній справі.  

62. Підготовка розгляду справи апеляційним судом.  

63. Порядок розгляду справи апеляційним судом. Особливості розгляду в апеляційному 

порядку окремих категорій справ.  

64. Повноваження апеляційного суду.  

65. Ухвали та рішення апеляційного суду.  

66. Перегляд судових рішень в касаційному порядку. 

67. Провадження в зв’язку з нововиявленими обставинами.  

68. Підстави для перегляду рішення, ухвали суду чи судового наказу у зв’язку з 

нововиявленими обставинами.  

69. Строк подання заяв про перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами.  

70. Суди, що здійснюють перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами. Форма і зміст 

заяви про перегляд рішення, ухвали суду чи судового наказу у зв’язку з 

нововиявленими обставинами.  

71. Відкриття провадження за нововиявленими обставинами. Розгляд заяви про перегляд 

судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами.  

72. Виконання судового рішення у цивільній справі 

73. Загальна характеристика виконавчого провадження у цивільному процесі. 

74. Порядок звернення судових рішень до виконання.  

75. Відкриття виконавчого провадження у цивільному процесі. 

76. Окремі питання виконавчого провадження, що виникають у цивільному судочинстві.  

77. Негайне виконання судових рішень.  

78. Відстрочка і розстрочка виконання, зміна чи встановлення способу і порядку 

виконання. Мирова угода в процесі виконання.  

79. Вирішення питання про тимчасове влаштування дитини до дитячого або лікувального 

закладу. Вирішення питання про оголошення розшуку боржника або дитини. 

Вирішення питання про примусове проникнення до житла чи іншого володіння особи. 

Вирішення питання про звернення стягнення на грошові кошти, що знаходяться на 

рахунках. Вирішення питання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України. 

Питання про визначення частки майна боржника у майні, яким він володіє спільно з 

іншими особами.  

80. Судовий контроль за виконанням судових рішень. Право на звернення із скаргою до 

суду. Подання скарги. Строки для звернення із скаргою. Розгляд скарги. Судове 

рішення за скаргою. Розподіл витрат, пов’язаних з розглядом скарги. Виконання ухвали 

суду.  

81. Поворот виконання. Поняття повороту виконання. Порядок вирішення питання про 

поворот виконання. Строк подання заяв про поворот виконання. Особливості повороту 

виконання в окремих категоріях справ.  

82. Відновлення втраченого судового провадження у цивільній справі 

83. Сутність втраченого судового провадження. Порядок відкриття провадження у 

цивільній справі про його відновлення. 

84. Розгляд справи про відновлення втраченого провадження.  

85.  Яким правилам мають відповідати докази.  

86. Що таке  докази у цивільних справах.   

87. Підстави для звільнення від доказування.  

88.  До якого суду подаються позови, що виникають з приводу нерухомого майна.  

89.  Висновок експерта. 

90.  Сторони у справі. Інші учасники судового процесу.  

91. Цивільна процесуальна дієздатність.  

92.  Право відмови від позову.  



93.  Процесуальне правонаступництво.  

94.  Процесуальна співучасть.   

95.   Види процесуальних строків.  

96.  Витрати, пов’язані з розглядом справи. Хто несе витрати, пов’язані з оплатою 

правової допомоги адвоката або іншого фахівця в галузі права.  

97.  Судові виклики.  

98.  Загальна позовна давність. Скорочена позовна давність. Подовжена позовна давність.   

99. Джерела цивільного процесуального права.   

100. Цивільна процесуальна правоздатність. Цивільна процесуальна дієздатність.   

 

 

 

 

 

 

Екзаменатор:                                                        О.М. Калашник                                                                                                 

Завідувач кафедри:                                              Л.В. Орел 

 


