
ПИТАННЯ НА МОДУЛЬ №1  

З ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА 

(для студентів 4 курсу) 

 

 

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ ТА ДЖЕРЕЛА ЦИВІЛЬНОГО 

ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 

Роль правосуддя у цивільних справах в умовах побудови в Україні 

правової держави. 

Форми та способи захисту прав і законних інтересів фізичних та 

юридичних осіб. Конституція України про право громадян на судовий захист. 

Поняття цивільного процесуального права. Предмет, метод і система 

цивільного процесуального права. Значення цивільного процесуального 

права в сучасній правовій доктрині. 

Співвідношення цивільного процесуального права з цивільним, 

сімейним, трудовим, аграрним, державним і адміністративним правом, 

кримінальним процесуальним та адміністративним процесуальним правом. 

Цивільне процесуальне право та організація судової та правоохоронної 

системи України. 

Джерела цивільного процесуального права. Цивільно-процесуальні 

норми, їх структура. Дія їх у часі і просторі. 

Поняття цивільного судочинства (процес) і його завдання. Види 

цивільного судочинства. Стадії цивільного процесу. 

Суть, основні риси і значення цивільної процесуальної форми. 

Предмет науки цивільного процесуального права. Система науки 

цивільного процесуального права. 

 

ТЕМА 2. ПРИНЦИПИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА 

УКРАЇНИ 

Поняття принципів цивільного процесуального права та їх значення. 

Система принципів цивільного процесуального права. Проблеми 

класифікації принципів цивільного процесуального права. 

Загально-правові принципи цивільного процесуального права. 

Міжгалузеві принципи цивільного процесуального права. 

Галузеві принципи цивільного процесуального права. 

Принципи окремих процесуальних інститутів. 

 

ТЕМА 3. ЦИВІЛЬНІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ ТА ЇХ 

СУБ’ЄКТИ 

Поняття цивільних процесуальних правовідносин та їх особливості. 

Підстави виникнення цивільних процесуальних правовідносин. Зміст 

цивільних процесуальних правовідносин та його особливості. 

Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин та їх класифікація. 

Суд як обов’язковий суб’єкт цивільних процесуальних правовідносин. 

Правовий статус і роль суду у цивільному процесі. Склад суду. Відводи. 



Особи, які беруть участь у справі, як суб’єкти цивільних процесуальних 

відносин. Поняття і склад осіб, які беруть участь у справі, їх права і 

обов’язки. 

Особи, які сприяють розглядові справи, їх класифікація. Свідки, 

експерт, перекладачі та інші учасники процесу, їх процесуальне становище та 

функції. Права і обов’язки. 

 

ТЕМА 4. СТОРОНИ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

Поняття сторін у цивільному процесі. 

Цивільна процесуальна правоздатність. Цивільна процесуальна 

дієздатність. Процесуальні права і обов’язки. Основні риси сторін у 

цивільному процесі, види сторін. Характеристика прав і обов’язків сторін. 

Спеціальні права сторін. 

Процесуальна співучасть. Мета і підстави співучасті. Види співучасті. 

Процесуальні права і обов’язки співучасників. 

Поняття належної та неналежної сторони. Умови і порядок заміни 

неналежного відповідача. 

Процесуальне правонаступництво (поняття і підстави). Порядок вступу 

в процес правонаступника і його правовий статус. 

 

ТЕМА 5. ТРЕТІ ОСОБИ 

Поняття та види третіх осіб у цивільному процесі. Основні ознаки 

третіх осіб. 

Треті особи, які заявляють самостійні вимоги. Підстави та 

процесуальний порядок їх вступу у справу. Процесуальні права і обов’язки 

третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги. Відмінність третіх осіб, які 

заявляють самостійні вимоги, від співпозивачів. 

Треті особи, які не заявляють самостійних вимог. Підстави і 

процесуальний порядок їх вступу (залучення) у справу. Процесуальні права і 

обов’язки третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог. 

Відмінність третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог, від 

співучасників (співпозивачів, співвідповідачів). 
 


