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1. Загальні положення 
Цивільний процес України є однією з фундаментальних навчальних 

дисциплін, що опановують студенти економічних спеціальностей. Вивчення 
дисципліни полягає в усвідомленні майбутніми фахівцями значення норм 
права, які регулюють різноманітні форми захисту суб’єктивних та об’єктивних 
прав, їх дійсного характеру та відмінності від інших норм права; зростаючої 
ролі цивільного процесуального права в демократичному правовому 
суспільстві, яке гарантує право всіх громадян на судовий захист, а також право 
на оскарження в суді дій посадових осіб; засвоєнні порядку розгляду й 
вирішення цивільних справ у загальних судах, третейських судах; розумінні 
безпосереднього зв’язку норм права з їх практичним застосуванням 
відповідними органами. 

Навчальний курс включає поняття про предмет і систему цивільного 
процесуального права, принципи цивільного судочинства, суб’єкти цивільних 
процесуальних правовідносин, представництво, процесуальні строки і судові 
витрати, докази і доказування, підвідомчість і підсудність, провадження в 
судах першої, апеляційної і касаційної інстанцій, окремого провадження та 
виконання судових рішень тощо. 

 
2. Мета і завдання курсу 

Мета курсу — допомогти студентам всебічно й глибоко зрозуміти 
природу і сутність цивільних процесуальних відносин, процесуальний порядок 
захисту майнових і особистих немайнових прав і охоронюваних законом 
інтересів громадян, здобути знання про основні принципи та норми цивільного 
судочинства, зміст Цивільного процесу України, розкрити питання про 
підвідомчість цивільних справ, регламентування прав і обов’язків осіб, які 
беруть участь у розгляді цивільних справ, забезпечення доказів і т. ін.; 
підготувати до практичної діяльності висококваліфікованих фахівців-
правознавців. 

Курс цивільного процесу викладається із застосуванням активних методів 
та передбачає різноманітні форми навчання: лекційні заняття, 
експериментальні форми практичних робіт. 

Найважливішим завданням курсу є надання студентам глибоких знань 
щодо основних категорій цивільного процесу, сутності виконавчої влади, 
публічного управління, механізмів правового забезпечення прав і свобод 
людини, управління галузями і функціями держави.  
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3. Навчально-тематичний план дисципліни „Цивільний процес" 

Види навчальних занять 
Всього Семестри 

Годин 
Kpeдитiв 

ECTS 
7-й 8-й 

Загальний обсяг дисципліни 189  81 108 

1. Аудиторні заняття 93  48 45 

3 них: 1.1. Лекції 62  32 30 

1.2. Лабораторні заняття     

1.3. Практичні заняття 31  16 15 

1.4 .Семінарські заняття     

2. Самостійна робота 96  33 63 

3 них: 
2.1. Опрацювання лекційного 
матеріалу. 

43  16 27 

2.2. Підготовка до лабораторних робіт. 
    

2.3. Підготовка до практичних занять. 
16  8 8 

2.4. Підготовка до семінарів.     

2.5. CPC у модульні тижні (підготовка 
до модульного контролю та його 
складання) . 

    

2.6. Підготовка до заліків, які 
проводяться під час занять. 

    

2.7. Виконання курсового проекту.     

2.8. Виконання курсової роботи.     

2.9. Виконання індивідуальних 
домашніх завдань. 

    

2.10. Самостійне опрацювання 
розділів навчальної програми, які не 
викладаються на лекціях, але 
обов'язково виносяться на модульний 
контроль та екзамен. 

36  9 27 
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4. Зміст i о6сяг модулів 
дисципліни «Цивільний процес» 7 семестр 

МОДУЛЬ 1 

№ 
п/п 

Теми і зміст лекцій модулю 1 

Обсяг 
лекційного 
заняття 

(ак. год.) 

Практичні 
заняття 

(ак. год.) 

1. Цивільне процесуальне право України 
як галузь права  

4 1 

2. Предмет, мета, функції цивільного 
процесу 

2 2 

3. 
Місце цивільного процесу. Наука 
цивільного процесуального права 

2 1 

4. 
Принципи цивільного процесуального 
права 

2 1 

5. 
Цивільні процесуальні правові 
відносини 

2 1 

6. 
Сторони в цивільному процесі. Треті 
особи в цивільному процесі. 
Представництво в цивільному процесі 

2 1 

7. Позов 2 1 

Всього лекційних та практичних занять 
модулю 1 16 8 

 
 

Теми i зміст розділів модулю 1, які виносяться на самостійне 
опрацювання студентами 

№ 
п/п 

Теми і зміст розділів модулю 1 
Обсяг 
заняття 

(ак. год.) 

1. 
Місце цивільного процесу. Наука цивільного 
процесуального права 

2 

2. 
Сторони в цивільному процесі. Треті особи в 
цивільному процесі. Представництво в цивільному 
процесі 

2 

Всього СРС модулю 1 4 
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МОДУЛЬ 2 

№ 
п/п 

Теми і зміст лекцій модулю 2 

Обсяг 
лекційного 
заняття 
(ак. год.) 

Практичні 
заняття 
(ак. год.) 

1. 

Участь в цивільному процесі 
прокурора, органів державної влади, 
органів місцевого самоуправління та 
осіб, яким законом надається  право 
захищати права  свободи інших осіб. 

6 2 

2. Підвідомчість цивільних справ 3 2 

3. Підсудність цивільних справ 3 2 

4. 

Доказування та докази в цивільному 
процесі 

4 2 

Всього лекційних та практичних занять 
модулю 2 

16 8 

 
 
 
 
 
 

Теми і зміст розділів модулю 2, які виносяться на самостійне 
опрацювання студентам 

№ 
п /п 

Теми і зміст розділів модулю 2 
Обсяг 
заняття 

(ак. год.) 

1. 

Участь в цивільному процесі прокурора, органів 
державної влади, органів місцевого самоуправління 
та осіб, яким законом надається  право захищати 
права  свободи інших осіб. 

3 

2. 
Доказування та докази в цивільному процесі 2 

Всього СРС модулю 2 5 
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ЗМІСТ І ОБСЯГ модулів 
дисципліни «Цивільний процес» 8 семестр 

МОДУЛЬ 1 

№ 
п/п 

Теми і 3MicT лекцій модулю 1 

Обсяг 
лекційного 
заняття  

(ак. год.) 

Практичні 
заняття 

(ак. год.) 

1 Відкриття цивільної справи 3 1 

2. Підготовка цивільних справ до судового 
розгляду 3 1 

3. Судовий розгляд 3 1 

4. Судове рішення 
3 1 

5 Розгляд справ, які виникають з 
адміністративно-правових відносин 3 4 

ВСЬОГО лекційних занять модулю 1 15 8 

 
 

 
Теми i зміст розділів модулю 1, які виносяться на самостійне опрацювання 

студентам 

№ 
п/п 

Теми i зміст розділів модулю 1 
Обсяг 
зaняття 

(ак. год.) 

1. Впровадження цивільної справи 4 

2. 
Підготовка  цивільних справ  до  судового 
розгляду 4 

3. Судовий розгляд 2 

4. Судове рішення 2 

5. 
Розгляд справ, які виникають з адміністративно-
правових відносин 

2 

Всього CPC модулю 1 14 
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МОДУЛЬ 2 

№ 
п/п 

Теми і зміст лекцій модулю 2 

Обсяг 
лекційного 
заняття 
(ак. год.) 

Практичні 
заняття 
(ак. год.) 

1. 
Особливе провадження 2 1 

2. Перегляд судових рішень та визначень 
в апеляційному порядку 3 1 

3. Перегляд рішень та визначень в 
касаційному порядку 3 2 

4. Перегляд рішень, визначень, що 
вступили у законну силу, у зв'язку зі 
знову відкрилися і винятковими 
обставинами 

4 2 

5 Судовиробництво в третейських 
судах 3 1 

Всього лекційних занять модулю 2 15  7 

 
 

Теми i зміст розділів модулю 2, які виносяться на самостійне 
опрацювання студентам 

№ 
п/п 

Теми і зміст розділів модулю 2 
Обсяг 
заняття 

(ак. год.) 

1. Особливе провадження 2 

2. Перегляд судових рішень та визначень в 
апеляційному порядку 

2 

3. Перегляд рішень та визначень в касаційному порядку 
2 

4. 
Перегляд рішень, визначень, що потрапили до 

законної сили, у зв'язку з знов відкритими та 

виключними обставинами 
2 

5. Судовиробництво в третейських судах. 5 
Всього СРС модулю 2 13 
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5. Тематичний зміст лекційних занять 
ТЕМА 1.  Цивільне процесуальне право України як галузь права України.  
Поняття, завдання цивільного процесу. Джерела цивільного процесуального 
права. 

 
ТЕМА 2. Предмет, мета, функції цивільного процесу 
Предмет та мета цивільного процесу. Функції цивільного процесуального 
права 
 
ТЕМА 3. Місце цивільного процесу. Наука цивільного процесуального права 
Місце цивільного процесуального права в системі права України. 
 
ТЕМА 4. Принципи цивільного процесуального права 
Поняття принципів цивільного процесуального права. Система принципів 
цивільного процесуального права. Загально правові принципи. Міжгалузеві 
принципи. Галузеві принципи. Принципи окремого правового інституту - 
інституту :удового розгляду. 

 
ТЕМА 5. Цивільні процесуальні правовідносини 
Поняття цивільних процесуальних правовідносин. Передумови виникнення 
цивільних процесуальних правовідносин. Зміст цивільних процесуальних 
правовідносин. Об'єкт цивільних процесуальних правовідносин. Суб'єкти 
цивільних процесуальних правовідносин. 

 
ТЕМА 6. Сторони в цивільному процесі. Треті особи в цивільному процесі. 
Представництво в цивільному процесі 
Поняття сторін, їх процесуальні права та обов‘язки. Поняття третьої особи. 
Особи, що виступають у якості третіх осіб. Вступ третьої особи до справи. 
Процесуальні дії представника. Інститут процесуального представництва. 
Правовідносини представництва в цивільному праві. 
 
ТЕМА 7. Участь в цивільному процесі прокурора, органів державної влади, 
органів місцевого самоуправління та осіб, яким законом надається право 
захищати права свободи інших осіб. 
 
ТЕМА 8. Підвідомчість цивільних справ 
Поняття підвідомчих цивільних справ. Спор про право. Спори про земельні 
правовідносини. Підвідомчість справ, що виникають з адміністративно-
правових відносин. Інші підвідомчі справи. 
 
ТЕМА 9. Підсудність цивільних справ 
Види підсудності: родова та територіальна. Військові суди. Види 
територіальної підсудності. Підсудність цивільних справ. Позови 
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ТЕМА 10. Доказування та докази в цивільному процесі 
Поняття доказування. Предмет доказування. Поняття судових доказів та 
засобів доказування. Класифікація доказів. Оцінка доказів. 
 
ТЕМА 11. Позов 
Поняття позову. Елементи позову. Види позовів. Право на позов. Захист 
інтересів відповідача. 
 
ТЕМА 12. Впровадження цивільної справи 

Передумови права на звертання до суду та порядок його здійснення. 
Підстави для відмови у прийомі позовної заяви (скарги, заяви) 
 
ТЕМА 13. Підготовка цивільних справ до судового розгляду 
Винесення ухвал про підготовку справ до судового розгляду. Збирання доказів 
та виклик сторін і їх представників. 
 
ТЕМА 14. Судовий розгляд 
Поняття та значення стадії судового розгляду. Процесуальний порядок 
судового розгляду. Частини судового розгляду. Призупинення виробництва по 
справі та припинення виробництва за справою. 
 
ТЕМА 15. Судове рішення 
Поняття судового рішення. Зміст судового рішення. Порядок винесення 
судового рішення. Негайне виконання рішення. Право суду допустити негайне 
виконання рішення. Недопустимість негайного виконання рішення. Додаткове 
рішення. Роз'яснення рішення. 
ТЕМА 16. Розгляд справ, які виникають з адміністративно-правових відносин 
Особливості розгляду справ, що виникають з адміністративно-правових 
відносин. Характеристика окремих категорій справ, що виникають у зв'язку зі 
здійсненням виборчих прав громадян та інших суб'єктів виборчого процесу. 
Характеристика розгляду окремих категорій справ, що виникають з 
адміністративно-правових і фінансових правовідносин. 
 
ТЕМА 17. Особливе провадження 
Поняття особливого провадження. Справи особливого провадження. Цілі 
особливого провадження. Порядок особливого провадження. 
 
ТЕМА 18. Перегляд судових рішень та визначень в апеляційному порядку 
Перегляд судових постанов в апеляційному порядку. Форма та зміст 
апеляційної скарги. Процесуальні дії до скарги. Засідання суду апеляційної 
інстанції. 
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ТЕМА 19. Перегляд рішень та визначень в касаційному порядку 
Касаційна скарга. Склад судової палати. Передача справи на розгляд складу 
;удової палати. Суд касаційної інстанції та його права. Відміна судового 
рішення з направлення справи на новий розгляд. Рішення суду касаційної 
інстанції. 
 
ТЕМА 20. Перегляд рішень, визначень, що вступили до законної сили, у 
зв'язку з знов відкритими та виключними обставинами 
Загальні риси перегляду рішень цих рішень. Ознаки таких обставин. Підстави 
для перегляду рішень та визначень у зв'язку з обставинами, що знов 
відкрилися. Заява про перегляд рішень або визначень у зв'язку з обставинами, 
що знов виникли, та її оформлення. 
 
ТЕМА 21. Судове виробництво в третейських судах. 
Третейський розгляд спорів громадян. Третейський розгляд господарських 
спорів. Поняття міжнародного комерційного арбітражу. Закон України "Про 
судоустрій України". 

 
 
 
6. Самостійна робота студентів 
Окрім відвідування всіх видів аудиторних занять та ведення конспекту 

лекцій самостійна робота студентів передбачає: своєчасне вивчення 
лекційного матеріалу та відповідних розділів літератури, що рекомендована 
цією програмою; якісну підготовку до практичних робот, самостійне 
розв'язання студентами задач i виконання самостійних робіт. 

При підготовці до модульних контрольних робіт студентами денної 
форми навчання, для поточного контролю за самостійною роботою студентів 
та якістю засвоєного програмного матеріалу застосовуються наступні форми 
контролю: 
- захист студентами індивідуальних завдань, виконаних самостійно; 
- звіти студентів на консультаціях щодо матеріалу пропущених без 

поважної причини лекцій. 
У відповідності з робочим навчальним планом для студентів денної форми 

навчання у середині та наприкінці семестру складають модульну контрольну 
роботу. Па підставі двох модульних контрольних робіт ставиться семестрова 
оцінка. 

В програмі студентів, якi навчаються за заочною формою навчання е 
написання контрольних робіт. 
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7. Питання до модульного контролю 
7 семестр 1 модуль 

1. Поняття, завдання цивільного процесу.  
2. Джерела цивільного процесуального права. 
3. Предмет та мета цивільного процесу. 
4. Функції цивільного процесуального права 
5. Місце цивільного процесу.  
6. Наука цивільного процесуального права 
7. Поняття та значення принципів цивільного процесу. 
8. Класифікація принципів цивільного процесуального права. 
9. Поняття та елементи. 
10. Передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин 
11. Зміст цивільних процесуальних правовідносин 
12. Поняття сторін, їх процесуальні права та обов‘язки. 
13. Треті особи, їх види і процесуальні права та обов‘язки. 
14. Представництво в цивільному процесі: поняття, види, умови. 
15. Позов як процесуальний засіб порушення цивільної справи в суді: поняття 

позову, його елементи та види 
16. Право на позов та право на пред’явлення позову 
17. Процесуальний порядок пред’явлення позову. 
18. Позовна заява 

 
2 модуль 

1. Завдання органів прокуратури в цивільному процесі 
2. Підстави, процесуальні форми і види участі прокурора в цивільному 

процесі 
3. Участь прокурора в цивільному процесі у справі в суді першої інстанції 
4. Участь прокурора в провадженні по оскарженню і перегляду судових 

рішень і ухвал 
5. Цивільна процесуальна правосуб'єктність прокурора 
6. Участь прокурора в цивільному процесі іноземних держав 
7. Мета, підстави і процесуальні форми участі органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, профспілки, підприємства, установи, 
організації та окремі громадяни 

8. Участь органів державної влади, органів місцевого самоврядування в 
цивільному процесі 

9. Участь профспілок у цивільному процесі 
10. Участь у цивільному процесі підприємств, установ, організацій та окремих 

громадян з метою захисту прав інших осіб 
11. Цивільна процесуальна правосуб'єктність 
12. Участь у цивільному процесі країн СНД органів державного управління, 

місцевого самоврядування, організацій і громадян з метою захисту прав, 
свобод і охоронюваних законом інтересів інших осіб 
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13. Поняття і види підвідомчості 
14. Загальні правила визначення підвідомчості цивільних справ суду 
15. Підвідомчість справ, що виникають з цивільних правовідносин 
16. Підвідомчість спорів, що виникають з житлових правовідносин 
17. Підвідомчість спорів, що виникають з авторських і суміжних прав 
18. Підвідомчість спорів, що виникають з відносин, які врегульовані правом 

на відкриття, винаходи, корисні моделі, промислові зразки та знаки для 
товарів і послуг 

19. Підвідомчість спорів, що виникають з шлюбно-сімейних правовідносин 
20. Підвідомчість спорів, що виникають з трудових правовідносин 
21. Підвідомчість справ, що виникають з екологічних правовідносин 
22. Підвідомчість спорів, що виникають з кооперативних та інших 

правовідносин 
23. Поняття і види підсудності 
24. Наслідки порушення правил про підсудність. Зміна підсудності 
25. Поняття і мета доказування у цивільному процесі. 
26. Поняття і види доказів у цивільному процесі. Джерела засобів 

доказування. 
27. Належність доказів і допустимість засобів доказування. Обов‘язок 

доказування. 
 

8 семестр 1 модуль 
1. Передумови права на звертання в суд і порядок його здійснення 
2. Підстави для відмовлення в прийомі позовної заяви (скарги, заяви) 
3. Підготовка цивільної справи до судового розгляду, її процесуальний 

порядок, строки підготовки. 
4. Судовий розгляд. 
5. Судове засідання – процесуальна форма розгляду цивільної справи. 

Складові частини судового засідання. 
6. Судове рішення 
7. Розгляд справ які впливають з адміністративно-правових відносин 

 
2 модуль 

1. Особливе провадження 
2. Перегляд судових постанов в апеляційному порядку. 
3. Форма та зміст апеляційної скарги 
4. Перегляд рішень і ухвал у касаційному порядку 
5. Перегляд рішень, ухвал, що набрали чинності, у зв'язку з обставинами що 

знову відкрилися.  
6. Перегляд рішень, ухвал, що набрали чинності, у зв'язку з винятковими 

обставинами. 
7. Третейський розгляд спорів громадян 
8. Третейський розгляд господарських суперечок 
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9. Поняття міжнародного комерційного арбітражу 
10. Закон України "Про судоустрій України". 

 
 
 

8. Тематика та методичні поради та до виконання контрольних робіт 
студентами факультету дистантного та заочного навчання  
У відповідності до учбового плану спеціальності „Менеджмент" 

студенти всіх форм навчання повинні освоїти курс „Цивільний процес". 
Учбовим планом передбачена одна контрольна робота з курсу. 

Контрольна робота виконується студентами заочної форми навчання, або 
студентами, що мають індивідуальний графік на вiдпoвiдний семестр. Робота 
повинна бути виконана i здана протягом семестру на кафедру CГП не пізніше 
ніж за десять днів до початку екзаменаційної сесії. 
 
 
8.1 Ви6ір теми контрольної роботи.  

Студентам пропонується 10 варіантів завдань. Номер варіанту 
контрольної роботи визначається у відповідності до останньої цифри своєї 
залікової книжки (шифру). Наприклад, залікова книжка має номер 130360, 
то варіант контрольної ро6оти — 10. 
 
Титульний листок — обгортка зошита — оформлюється так: 

 
Контрольна робота 
з дисципліни  

„Цивільний процес” 
студент ___ курсу  

факультету дистантного і заочного  навчання 
гр. ________ 

Прізвище, ім’я, по батькові 
№ залікової книжки  

 
 

8.2 Структура контрольної роботи.  
Контрольна робота складається з: 

1) титульного листа; 
2) питань згідно варіанта контрольної роботи; 
3) список літератури (список рекомендованої літератури в кінці вказівок. 

В роботі повинно бути названо не менше трьох джерел правового 
характеру). 
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8.3 Основні вимоги до контрольної роботи 
1. Робота повинна бути виконана самостійно, на підставі вивчення 

правової та навчальної літератури. 
2. Контрольна робота виконується в шкільному зошиті або у друкованому 

вигляді.  На першій сторінці надається номер варіанту та номер 
залікової книжки. 

3. На питання контрольної роботи треба надавати повну відповідь, вміти 
користуватися навчальною літературою, лекційним матеріалом та 
законодавчими актами.  
Робота оцінюється при наявності всіх позитивних відповідей 

«Зараховано» та відповідає вимогам цих методичних вказівок. «Не 
зараховано» виставляється студенту, якщо були допущені помилки, робота не 
відповідає вимогам. У цьому випадку контрольна робота повертається 
студенту на доробку. При чому студент повинен врахувати всі зауваження 
викладача і внести необхідні виправлення. Контрольна робота є основною 
вимогою для допуску для здачі екзамену з дисципліни. 

 
 

9. Варіанти контрольної роботи 
7  с е м е ст р  (о с і н н і й  с е м е ст р )   

BAPIAHT 1 
1. Особи, що виступають у якості третіх осіб. Вступ третьої особи до 

справи. 
2. Поняття цивільного процесу.  

 
BAPIAHT 2 

1. Система цивільного процесуального права.  
2. Підвідомчість справ, що виникають з адміністративно-правових 

відносин. Інші підвідомчі справи. 
 

BAPIAHT 3 
1. Цивільне процесуальне законодавство.  
2. Поняття позову.  

 
 

BAPIAHT 4 
1. Поняття цивільних процесуальних правовідносин.  
2. Види підсудності: родова та територіальна.  

 
 

ВАРІАНТ 5 
1. Система принципів цивільного процесуального права. 
2. Класифікація доказів.  
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BAPIAHT 6 
1. Процесуальні дії представника. Інститут процесуального представництва. 

Правовідносини представництва в цивільному праві. 
2. Види територіальної підсудності. 

 
 

BAPIAHT 7 
1. Види позовів. Право на позов.  
2. Зміст цивільних процесуальних правовідносин.  
 
 

BAPIAHT 8 
1. Поняття третьої особи.  
2. Процесуальна співучасть.  
 
 

BAPIAHT 9 
1. Поняття доказування.  
2. Елементи позову.  

BAPIAHT 10 
1. Цивільна процесуальна правоздатність і дієздатність.  
2. Предмет доказування.  
 
 

8 семестр (весняний семестр) 
BAPIAHT 1 

1. Передумови права на звертання до суду та порядок його здійснення.  
2. Третейський розгляд спорів громадян.  

 
 

BAPIAHT 2 
1. Форма та зміст апеляційної скарги.  
2. Поняття міжнародного комерційного арбітражу.  

 
 

BAPIAHT 3 
1. Процесуальний порядок судового розгляду.  
2. Право суду допустити негайне виконання рішення. 

 
 

BAPIAHT 4 
1. Роз'яснення рішення. 
2. Поняття та значення стадії судового розгляду.  
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ВАРІАНТ 5 
1. Особливості розгляду справ, що виникають з адміністративно-правових 

відносин.  
2. Цілі особливого виробництва.  
 

 
BAPIAHT 6 

1. Порядок винесення судового рішення.  
2. Касаційна скарга.  

 
 

BAPIAHT 7 
1. Поняття судового рішення. 
2. Суд касаційної інстанції та його права.  

 
 

BAPIAHT 8 
1. Поняття особливого провадження.  
2. Засідання суду апеляційної інстанції. 

 
 

BAPIAHT 9 
1. Порядок особливого провадження. 
2. Склад судової палати.  
 

BAPIAHT 10 
1. Призупинення провадженяя по справі та припинення виробництва за 

справою. 
2. Рішення суду касаційної інстанції. 

 
 

10. Критерії оцінки модульних контрольних та екзаменаційних 
робіт 

Модульна контрольна робота проводиться за білетами до МКР для 
студентів денної форми навчання i екзаменаційними білетами для студентів 
заочної форми навчання, якi щорічно затверджуються на засіданні кафедри „ 
Соціально-гуманітарної підготовки. 

Білет містить три питання - теоретичні питання курсу, вiдпoвiдь на якi 
служить для контролю засвоєння основних положень теорії, що вивчається, 
вміння студента лаконічно, логічно, послідовно викладати навчальний 
матеріал. Вага цих завдань складає по1,67 бали. 

Загальна кiлькicть балів, одержаних за виконання всіх завдань, в 
подальшому переводиться в оцінку за шкалою ECTS: 



 21

 

Середній бал за 
результатами двох модулів 

– МК1 i МК2 

Семестрова оцінка за 
національною   
шкалою 

Семестрова 
оцінка за 

шкалою ECTS * 

5,0 5 А 

4,5 4 або 5 В 

4,0 4 С 

3,5 3 або 4 D 

3,0 3 Е 

2,5 2 FX 

2,0 2 FX 

- Зараховано А, В, С, D або Е 
- Незараховано FX 

 
11.  Питання для підготовки до екзамену та заліку 

(для студентів заочного факультету) 7 семестр 
1. Поняття, завдання цивільного процесу.  
2. Джерела цивільного процесуального права. 
3. Предмет та мета цивільного процесу. 
4. Функції цивільного процесуального права 
5. Місце цивільного процесу.  
6. Наука цивільного процесуального права 
7. Поняття та значення принципів цивільного процесу. 
8. Класифікація принципів цивільного процесуального права. 
9. Поняття та елементи. 
10. Передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин 
11. Зміст цивільних процесуальних правовідносин 
12. Поняття сторін, їх процесуальні права та обов‘язки. 
13. Треті особи, їх види і процесуальні права та обов‘язки. 
14. Представництво в цивільному процесі: поняття, види, умови. 
15. Позов як процесуальний засіб порушення цивільної справи в суді: 

поняття позову, його елементи та види 
16. Право на позов та право на пред’явлення позову 
17. Процесуальний порядок пред’явлення позову. 
18. Позовна заява 
19. Завдання органів прокуратури в цивільному процесі 
20. Підстави, процесуальні форми і види участі прокурора в цивільному 

процесі 
21. Участь прокурора в цивільному процесі у справі в суді першої 

інстанції 
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22. Участь прокурора в провадженні по оскарженню і перегляду судових 
рішень і ухвал 

23. Цивільна процесуальна правосуб'єктність прокурора 
24. Участь прокурора в цивільному процесі іноземних держав 
25. Мета, підстави і процесуальні форми участі органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, профспілки, підприємства, 
установи, організації та окремі громадяни 

26. Участь органів державної влади, органів місцевого самоврядування в 
цивільному процесі 

27. Участь профспілок у цивільному процесі 
28. Участь у цивільному процесі підприємств, установ, організацій та 

окремих громадян з метою захисту прав інших осіб 
29. Цивільна процесуальна правосуб'єктність 
30. Участь у цивільному процесі країн СНД органів державного 

управління, місцевого самоврядування, організацій і громадян з метою 
захисту прав, свобод і охоронюваних законом інтересів інших осіб 

31. Поняття і види підвідомчості 
32. Загальні правила визначення підвідомчості цивільних справ суду 
33. Підвідомчість справ, що виникають з цивільних правовідносин 
34. Підвідомчість спорів, що виникають з житлових правовідносин 
35. Підвідомчість спорів, що виникають з авторських і суміжних прав 
36. Підвідомчість спорів, що виникають з відносин, які врегульовані 

правом на відкриття, винаходи, корисні моделі, промислові зразки та 
знаки для товарів і послуг 

37. Підвідомчість спорів, що виникають з шлюбно-сімейних 
правовідносин 

38. Підвідомчість спорів, що виникають з трудових правовідносин 
39. Підвідомчість справ, що виникають з екологічних правовідносин 
40. Підвідомчість спорів, що виникають з кооперативних та інших 

правовідносин 
41. Поняття і види підсудності 
42. Наслідки порушення правил про підсудність. Зміна підсудності 
43. Поняття і мета доказування у цивільному процесі. 
44. Поняття і види доказів у цивільному процесі. Джерела засобів 

доказування. 
45. Належність доказів і допустимість засобів доказування. Обов‘язок 

доказування. 
Питання для підготовки до заліку 

(для студентів заочного факультету) 8 семестр 
1. Передумови права на звертання до суду.  
2. Порядок здійснення звертання до суду. 
3. Підстави для відмовлення в прийомі позовної заяви (скарги, заяви) 
4. Підготовка цивільної справи до судового розгляду. 
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5. Процесуальний порядок та  строки підготовки до судового розгляду. 
6. Судовий розгляд. 
7. Судове засідання – процесуальна форма розгляду цивільної справи.  
8. Складові частини судового засідання. 
9. Судове рішення 
10. Розгляд справ які впливають з адміністративно-правових відносин 
11. Особливе провадження 
12. Перегляд судових постанов в апеляційному порядку. 
13. Форма та зміст апеляційної скарги 
14. Перегляд рішень і ухвал у касаційному порядку 
15. Перегляд рішень, ухвал, що набрали чинності, у зв'язку з обставинами 

що знову відкрилися.  
16. Перегляд рішень, ухвал, що набрали чинності, у зв'язку з винятковими 

обставинами. 
17. Третейський розгляд спорів громадян 
18. Третейський розгляд господарських суперечок 
19. Поняття міжнародного комерційного арбітражу 
20. Закон України "Про судоустрій України". 
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