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Завдання для самостійної роботи 

 

ТЕМА 1. Поняття, система та джерела цивільного процесуального 

права. Цивільне судочинство 

 

Питання для самостійного вивчення 

1. Проблеми судової влади у правовій демократичній державі. 

2. Поняття правосуддя у цивільних справах.  

3. Поняття цивільного процесуального права. 

4. Сутність і значення цивільної процесуальної форми. 

5. Предмет і система науки цивільного процесуального права. 

 

Завдання для самостійного опрацювання: 

1. Скласти таблиці співвідношення цивільного процесуального права з 

конституційним, цивільним, сімейним, трудовим, адміністративним, 

кримінально-процесуальним правом. 

2. Розробити схему форми захисту прав і законних інтересів громадян 

та організацій. 

3. Формування списку правових актів, наукової та навчальної 

літератури за темою, який включає позиції, опубліковані за останні роки. 

4. Скласти тестові завдання за даною темою. 

 

ТЕМА 2. Поняття та класифікація принципів цивільного 

процесуального права 

Питання для самостійного вивчення 

1. Сутність принципу змагальності та рівноправності сторін, їх реалізація в 

цивільному процесі.  

2. Принципи безпосередності судового розгляду та процесуального 

формалізму. 

3. Принцип територіальності й спеціалізації побудови системи судів 

загальної юрисдикції. 

4. Незалежність і недоторканність суддів та підкорення їх тільки законові. 

5. Таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої 

кореспонденції. 

 

Завдання для самостійного опрацювання: 
1. Скласти таблицю принципів, які діють у стадії судового розгляду 

справи. 

2. Розробити схему системи принципів цивільного процесуального права, 

їх класифікації: за формою нормативного закріплення, за роллю в 

регулюванні процесуально-правового становища суб’єктів правовідносин, за 

предметом регулювання,  за значимістю, за їх змістом і сферою поширення. 

3. Формування списку правових актів, наукової та навчальної літератури за 

темою, який включає позиції, опубліковані за останні роки. 



4. Скласти тестові завдання за даною темою. 

 

ТЕМА 3.  Цивільно процесуальні правовідносини 

 

Питання для самостійного вивчення. 

1. Процесуальні права та обов’язки позивача у цивільній справі.  

2. Умови і порядок заміни неналежної сторони.  

3. Особливості участі третіх осіб в справах про поновлення в роботі. 

4. Завдання і форми участі прокурора в цивільному судочинстві. 

5. Процесуальне становище свідка, експерта, перекладача. 

 

Завдання для самостійного опрацювання: 
1. Скласти таблицю форм участі органів державної влади та місцевого 

самоврядування у цивільному процесі. 

2. Розробити схему видів процесуального представництва. 

3. Формування списку правових актів, наукової та навчальної літератури за 

темою, який включає позиції, опубліковані за останні роки. 

4. Скласти тестові завдання за даною темою. 

 

ТЕМА 4.  Учасники цивільного процесу 

 

Питання для самостійного вивчення. 

1. Умови і порядок заміни неналежної сторони.  

2. Особливості участі третіх осіб в справах про поновлення в роботі. 

3. Види процесуального представництва. 

4. Форми участі органів державної влади та місцевого самоврядування у 

цивільному процесі. 

5. Процесуальне становище свідка, експерта, перекладача. 

 

Завдання для самостійного опрацювання: 

 

1. Скласти таблицю процесуальних прав та обов’язків позивача у цивільній 

справі. 

2. Розробити схему завдань і форм участі прокурора в цивільному 

судочинстві. 

3. Формування списку правових актів, наукової та навчальної літератури за 

темою, який включає позиції, опубліковані за останні роки. 

 

ТЕМА 5. Цивільна юрисдикція. Підсудність цивільних справ 

 

Питання для самостійного вивчення 

1. Загальні правила визначення судової юрисдикції. 

2. Категорії цивільних справ, на які поширюється компетенція судів 

загальної юрисдикції. 



3. Права позивача за правилами альтернативної підсудності цивільних 

справ. 

4. Право сторін на передачу спору на розгляд третейського суду. 

 

Завдання для самостійного опрацювання: 

 

1. Скласти таблицю видів цивільної юрисдикції. 

2. Розробити схему підсудності справ, у яких однією із сторін є суд або 

суддя. 

3. Формування списку правових актів, наукової та навчальної літератури за 

темою, який включає позиції, опубліковані за останні роки. 

4. Скласти тестові завдання за даною темою. 

 

ТЕМА 6. Докази та доказування у цивільному процесі 

 

Питання для самостійного вивчення 

1. Роль доказів і доказування у цивільному процесі.  

2. Предмет доказування у цивільній справі.  

3. Поняття належності доказів і допустимості засобів доказування. 

 

Завдання для самостійного опрацювання: 

 

1. Скласти таблицю класифікації доказів. 

2. Розробити схему підстав і способів забезпечення доказів з цивільної 

справи. 

3. Формування списку правових актів, наукової та навчальної літератури за 

темою, який включає позиції, опубліковані за останні роки. 

4. Скласти тестові завдання за даною темою. 

 

ТЕМА 7. Цивільно-процесуальні строки. Санкції та судові витрати 

 

Питання для самостійного вивчення 

 

1. Цивільно-процесуальні строки, визначені за тривалістю в цивільному 

процесуальному кодексі.  

2. Класифікація цивільних процесуальних строків.  

3. Санкції цивільного процесуального права. 

 

Завдання для самостійного опрацювання: 

 

1. Скласти порівняльну таблицю продовження і поновлення 

процесуальних строків. 

2. Розробити схему класифікації процесуальних строків. 



3. Формування списку правових актів, наукової та навчальної літератури за 

темою, який включає позиції, опубліковані за останні роки. 

4. Скласти тестові завдання за даною темою. 

 

ТЕМА 8. Пред’явлення позову. Відкриття провадження у справі 

 

Питання для самостійного вивчення 

1. Характеристика предмета і підстав позову. 

2. Способи захисту інтересів відповідача.  

3. Право та правила пред’явлення зустрічного позову. 

 

Завдання для самостійного опрацювання: 

 

1. Скласти таблицю видів позову. 

2. Розробити схему елементів позову. 

3. Формування списку правових актів, наукової та навчальної літератури за 

темою, який включає позиції, опубліковані за останні роки. 

4. Скласти тестові завдання за даною темою. 

 

ТЕМА 9. Провадження у справі досудового розгляду 

Питання для самостійного вивчення 

1. Визначення строків підготовки справи до судового розгляду. 

2. Право відповідача на заперечення проти позову. 

3. Судові доручення щодо збирання доказів.  

4. Призначення справи до судового розгляду. Виклик до суду. 

5. Підстави для застосування забезпечення позову. 

6. Судові виклики і повідомлення. 

 

Завдання для самостійного опрацювання: 

 

1. Скласти таблицю процесуальних дій осіб, які беруть участь у справі на 

стадії підготовки справи до судового розгляду. 

2. Розробити схему підстав для відводу суддів. 

3. Формування списку правових актів, наукової та навчальної літератури за 

темою, який включає позиції, опубліковані за останні роки. 

4. Скласти тестові завдання за даною темою. 

 

ТЕМА 10. Судовий розгляд цивільних справ 

Питання для самостійного вивчення 

Виправлення недоліків рішення судом, що його постановив: 

а) виправлення описок та арифметичних помилок у судовому рішенні; 

б) постановлення додаткового рішення; 



в) роз’яснення рішення суду. 

 

Завдання для самостійного опрацювання: 

 

1. Скласти таблицю ускладнень в процесі судового розгляду цивільних 

справ. 

2. Розробити схему порядку складання та оформлення протоколів про 

окремі процесуальні дії. 

3. Формування списку правових актів, наукової та навчальної літератури за 

темою, який включає позиції, опубліковані за останні роки. 

4. Скласти тестові завдання за даною темою. 

 

ТЕМА 11. Судові рішення 

Питання для самостійного вивчення 

1. Набрання рішенням суду законної сили. 

2. Заочний розгляд справи: 

- умови і порядок проведення заочного розгляду справи; 

- форма і зміст заочного рішення; 

- форма і зміст заяви про перегляд заочного рішення; 

- скасування та оскарження заочного рішення; 

- законна сила заочного рішення. 

 

Завдання для самостійного опрацювання: 

 

1. Скласти таблицю видів судових рішень залежно від способу захисту 

права і правових наслідків, які вони викликають. 

2. Розробити схему порядку заочного розгляду справи. 

3. Формування списку правових актів, наукової та навчальної літератури за 

темою, який включає позиції, опубліковані за останні роки. 

4. Скласти тестові завдання за даною темою. 

 

ТЕМА 12. Наказне провадження 

Питання для самостійного вивчення 

 

1. Наказне провадження: його завдання і процедура. 

1. Суб’єкти наказного провадження. 

2. Предмет судового наказу. 

3. Порівняльна характеристика наказного провадження і заочного розгляду 

справи. 

 

Завдання для самостійного опрацювання: 

 



1. Скласти порівняльну таблицю характеристики наказного провадження і 

заочного розгляду справи. 

2. Розробити схему особливостей розгляду справи у порядку наказного 

провадження. 

3. Формування списку правових актів, наукової та навчальної літератури за 

темою, який включає позиції, опубліковані за останні роки. 

4. Скласти тестові завдання за даною темою. 

 

ТЕМА 13. Окреме провадження 

Питання для самостійного вивчення 

1. Процесуальний порядок розгляду справ окремого провадження.  

2. Особи, які беруть  участь у справах окремого провадження.  

3. Сутність і значення окремого провадження. 

 

Завдання для самостійного опрацювання: 

 

1. Скласти таблицю процесуальних прав та обов’язків осіб, які беруть 

участь у справах окремого провадження. 

2. Розробити схему підсудності справ окремого провадження. 

3. Формування списку правових актів, наукової та навчальної літератури за 

темою, який включає позиції, опубліковані за останні роки. 

4. Скласти тестові завдання за даною темою. 

 

ТЕМА 14. Апеляційне провадження 

Питання для самостійного вивчення 

 

1. Ухвали, на які можуть бути подані скарги окремо від рішення суду. 

2. Наслідки неявки в судове засідання осіб, які беруть участь у справі. 

3. Порядок розгляду апеляційної скарги, що надійшла до апеляційного суду 

після закінчення апеляційного розгляду справи. 

 

Завдання для самостійного опрацювання: 

 

1. Скласти порівняльну таблицю процесуального порядку розгляду справи 

апеляційним судом. 

2. Розробити схему порядку розгляду апеляційної скарги, що надійшла до 

апеляційного суду після закінчення апеляційного розгляду справи. 

3. Формування списку правових актів, наукової та навчальної літератури за 

темою, який включає позиції, опубліковані за останні роки. 

4. Скласти тестові завдання за даною темою. 

ТЕМА 15. Касаційне провадження 



Питання для самостійного вивчення 

 

1. Коло осіб, які мають право касаційного оскарження.  

2. Строк на касаційне оскарження.  

3. Порядок розгляду касаційної скарги, що надійшла до суду касаційної 

інстанції після закінчення касаційного розгляду справи. 

 

Завдання для самостійного опрацювання: 

 

1. Скласти таблицю суб’єктів та об’єктів права касаційного оскарження. 

2. Розробити схему повноважень суду касаційної інстанції. 

3. Формування списку правових актів, наукової та навчальної літератури за 

темою, який включає позиції, опубліковані за останні роки. 

4. Скласти тестові завдання за даною темою. 

 

ТЕМА 16. Перегляд судових рішень 

Питання для самостійного вивчення 

 

1. Коло осіб, які мають право на оскарження судових рішень. 

2. Строки на перегляд судових рішень. 

3. Порядок розгляду скарги, що надійшла до Верховного суду після 

закінчення строку на перегляд судових рішень. 

 

Завдання для самостійного опрацювання: 

 

1. Скласти таблицю підстав та строків для подання заяви про перегляд 

судових рішень Верховним судом. 

2. Розробити схему порядку розгляду скарги, що надійшла до Верховного 

суду після закінчення строку на перегляд судових рішень. 

3. Формування списку правових актів, наукової та навчальної літератури за 

темою, який включає позиції, опубліковані за останні роки. 

4. Скласти тестові завдання за даною темою. 

 

ТЕМА 17. Виконавче провадження 

Питання для самостійного вивчення 

 

1. Загальні правила виконавчого провадження. 

2. Учасники виконавчого провадження, їх права та обов’язки. 

3. Повноваження суду у процесі виконання судового рішення. 

 

Завдання для самостійного опрацювання: 

 



1. Скласти таблицю повноважень суду у процесі виконання судового 

рішення. 

2. Розробити схему порядку виконання судового рішення за загальними 

правилами. 

3. Формування списку правових актів, наукової та навчальної літератури за 

темою, який включає позиції, опубліковані за останні роки. 

4. Скласти тестові завдання за даною темою. 

 

ТЕМА 18. Цивільне судочинство України з іноземним елементом 

Питання для самостійного вивчення 

 

1. Поняття міжнародного цивільного процесу.  

2. Правове становище іноземців і осіб без громадянства у цивільному 

процесі. 

3. Виконання доручень іноземних судів. 

 

Завдання для самостійного опрацювання: 

 

1. Скласти таблицю підсудності справ з іноземним елементом. 

2. Розробити схему процесуального представництва у цивільних справах з 

іноземним елементом та консулом громадянина своєї держави. 

3. Формування списку правових актів, наукової та навчальної літератури за 

темою, який включає позиції, опубліковані за останні роки. 

4. Скласти тестові завдання за даною темою. 


