Цивільне процесуальне право України
1. «Збір, що справляється на всій території України за подання заяв, скарг до суду, а також
за видачу судами документів і включається до складу судових витрат; так визначається ...»
2. «Будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність
обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають
значення для вирішення справи; так визначаються …»
3. «Засідання, яке проводиться з метою з’ясування можливості врегулювання спору до
судового розгляду або забезпечення правильного та швидкого вирішення справи; так
визначається; так визначається …»
4. «Здатність мати цивільні процесуальні права та обов'язки сторони, третьої особи,
заявника, заінтересованої особи; так визначається …»
5. «Здатність особисто здійснювати цивільні процесуальні права та виконувати свої
обов'язки в суді; так визначається …»
6. «Особа, на захист прав та інтересів якої відкрито провадження у справі; так
визначається …»
7. «Двостороннє волевиявлення, спрямоване на врегулювання спору шляхом взаємних
поступок, яке може стосуватися лише прав та обов'язків сторін та предмету позову; так
визначається …»
8. «Особа, якій доручено провести дослідження матеріальних об'єктів, явищ і процесів, що
містять інформацію про обставини справи, і дати висновок з питань, які виникають під час
розгляду справи і стосуються сфери її спеціальних знань; так визначається …»
9. «Особа, яка володіє спеціальними знаннями та навичками застосування технічних
засобів і може надавати консультації під час вчинення процесуальних дій з питань, що
потребують відповідних спеціальних знань і навичок; так визначається …»
10. «Будь-які документи, акти, довідки, листування службового або особистого характеру
або витяги з них, що містять відомості про обставини, які мають значення для справи; так
визначаються…»
11. «Визначена законом сукупність повноважень судів щодо розгляду цивільних справ,
віднесених до їх компетенції; так визначається…. »
12. «Коло цивільних справ у спорах, вирішення яких належить до повноважень
конкретного суду першої інстанції визначає …».

1. «Твердження, що позови про визнання недійсними правочинів щодо нерухомого майна
та застосування наслідків недійсності пред'являються за місцезнаходженням відповідача: А)
вірне; В) невірне».
2. «Твердження, що наслідком визнання правочину (договору) недійсним не може бути
його розірвання, оскільки це взаємовиключні вимоги: А) вірне; В) невірне».
3. «Твердження, що відповідачами в справі суд притягує боржника, особу, в інтересах якої
накладено арешт на майно, і в необхідних випадках - особу, якій передано майно, якщо воно
було реалізоване: А) вірне; В) невірне».
4. «Твердження, що справи про спадкування розглядаються судами за правилами
окремого провадження, якщо особа звертається до суду з вимогою про встановлення фактів, що
мають юридичне значення, які можуть вплинути на спадкові права й обов'язки інших осіб та
(або) за наявності інших спадкоємців і спору між ними: А) вірне; В) невірне».
5. «Твердження, що не допускається визнання дійсним заповіту, який є нікчемним у
зв'язку з порушенням вимог щодо його форми та порядку посвідчення: А) вірне; В) невірне».
6. «Твердження, що у справах окремого провадження можна укласти мирову угоду: А)
вірне; В) невірне».
7. «Твердження, що у випадку відмови позивача від позову суд закриває провадження у
справі: А) вірне; В) невірне».
8. «Твердження, що у разі визнання відповідачем позову суд за наявності для того
законних підстав закриває провадження у справі: А) вірне; В) невірне».
9. «Твердження, що подання відповідачем заперечення проти вирішення спору в суді, у
зв’язку з наявності між сторонами договору про передачу спору на вирішення до третейського
суду, має наслідком повернення позовної заяви: А) вірне; В) невірне».
10.»Твердження про те, що виявлення факту непідсудності справи цьому суду після
відкриття провадження у справі має наслідком повернення позовної заяви: А) вірне; В)
невірне».
11. «Твердження про те, що до клопотання про забезпечення доказів додається документ
про сплату судового збору: А) вірне; В) невірне».
12. «Твердження про те, що призначення експертизи є обов'язковим у разі заявлення
клопотання про призначення експертизи хоча б однією із сторін: А) вірне; В) невірне».

1. Процесуальні права учасників цивільних процесуальних відносин:
1) позивач
2) відповідач
3) прокурор, який звертається до суду з метою представництва інтересів громадянина;
4) особа, яка надає правову допомогу.
1) знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги і копії, бути присутнім у
судовому засіданні;
2) усі процесуальні права особи, в інтересах якої вони діють, за винятком права
відмовитись від позову;
3) усі процесуальні права особи, в інтересах якої вони діють, за винятком права визнати
позов;
4) збільшити чи зменшити розмір позовних вимог, відмовитися від позову, змінити
предмет або підставу позову, укласти мирову угоду;
5) усі процесуальні права особи, в інтересах якої вони діють, за винятком права укладати
мирову угоду;
6) визнати позов повністю або частково, пред’явити зустрічний позов, укласти мирову
угоду.
2. Процесуальні права учасників цивільних процесуальних відносин:
1) свідок;
2) відповідач;
3) третя особа на стороні відповідача;
4) законний представник неповнолітнього позивача.
1) знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги і копії, бути присутнім у
судовому засіданні та інші права, визначені ст. 27 ЦПК України;
2) збільшити чи зменшити розмір позовних вимог, відмовитися від позову, змінити
предмет або підставу позову, укласти мирову угоду;
3) давати показання, відмовитися від дачі показань, у випадках, передбачених законом, на
компенсацію витрат, пов’язаних з викликом до суду;
4) визнати позов повністю або частково, пред’явити зустрічний позов, укласти мирову
угоду.
3. Вкажіть на який строк зупиняються провадження у справі:
1) до залучення до участі у справі правонаступника чи законного представника;
2) до розшуку відповідача;
3) до надходження відповіді від іноземного суду;
4) на час хвороби сторони.
1) звернення із судовим дорученням про надання правової допомоги до іноземного суду;
2) злиття юридичної особи;
3) розшуку відповідача в разі неможливості розгляду справи за його відсутності;
4) на час проведення експертизи;
5) захворювання сторони, підтвердженого медичною довідкою;
6) до закінчення строку примирення, визначеного судом.
4. У якому з видів провадження розглядаються такі заяви:
1) заява про усиновлення;
2) заява про здійснення перерахунку пенсії;
3) заява про розлучення;

4) заява про присудження аліментів на дитину в розмірі тридцяти відсотків прожиткового
мінімуму для дитини відповідного віку.
1)
2)
3)
4)

позовне;
наказне;
окреме;
заява не розглядається в порядку цивільного судочинства.

5. У якому з видів провадження розглядаються такі заяви:
1) заява про усиновлення;
2) заява про здійснення перерахунку пенсії;
3) заява про розлучення;
4) заява про присудження аліментів на дитину в розмірі тридцяти відсотків прожиткового
мінімуму для дитини відповідного віку, якщо ця вимога не пов’язана з встановленням чи
оспоренням батьківства.
5)
6)
7)
8)

позовне;
наказне;
окреме;
заява не розглядається в порядку цивільного судочинства.

6. У якому з видів провадження розглядаються такі заяви:
1) заява про поновлення на посаді депутата Верховної Ради України;
2) заява про відшкодування моральної шкоди, заподіяної внаслідок трудового каліцтва;
3) заява про компенсацію витрат на проведення розшуку відповідача, боржника, дитини
або транспортних засобів боржника;
4) заява про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника та векселі.
1)
2)
3)
4)

позовне;
наказне;
окреме;
заява не розглядається в порядку цивільного судочинства.

7. У якому з видів провадження розглядаються такі заяви:
1) заява про надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку;
2) заява про повернення незаконно набутого майна;
3) заява про повернення вартості товару неналежної якості, якщо є рішення суду, яке
набрало законної сили, про встановлення факту продажу товару неналежної якості, ухвалене на
користь невизначеного кола споживачів.
4) заява про визнання юридичної особи банкрутом.
1)
2)
3)
4)

позовне;
наказне;
окреме;
заява не розглядається в порядку цивільного судочинства.

8. У якому з видів провадження розглядаються такі заяви:
1) заява про стягнення заборгованості з виплати державної допомоги за народження
дитини;
2) заява про присудження аліментів на дитину в розмірі тридцяти відсотків прожиткового
мінімуму для дитини відповідного віку, якщо ця вимога не пов’язана з встановленням чи
оспоренням батьківства;

3) заява про усиновлення дитини;
4) заява одного з подружжя про розірвання шлюбу.
1)
2)
3)
4)

позовне;
наказне;
окреме;
заява не розглядається в порядку цивільного судочинства.

9.Вкажіть кінцевий термін подання процесуального документа:
1) заява про визнання позову;
2) заява про збільшення позовних вимог;
3) зустрічний позов;
4) заява про визнання позову;
1) протягом усього часу розгляду справи
2) до початку розгляду справи судом по суті
3) протягом усього часу розгляду справи, включно з стадією виконання судового рішення
4) до початку судових дебатів у справі.
10. Вкажіть кінцевий термін подання процесуального документа:
1) заява про зменшення позовних вимог;
2) мирова угода;
3) клопотання про долучення доказів до матеріалів справи;
4) заява про відмову від позову;
1) протягом усього часу розгляду справи
2) до початку розгляду справи судом по суті
3) протягом усього часу розгляду справи, включно з стадією виконання судового рішення
4) до початку судових дебатів у справі.
11. Суд вирішуючи питання про відкриття провадження у справі може:
1) залишити позовну заяву без руху;
2) повернути позовну заяву;
3) відмовити у відкритті провадження;
4) відкрити провадження у справі;
1) позивач не подав до позовної заяви копії та копії всіх документів, що додаються до
неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб.
2) позивач не сплатив витрат на інформаційно-технічне забезпечення;
3) заява не підлягає розгляду в судах у порядку цивільного судочинства;
4) позовну заяву подано особою, яка не має повноважень на ведення справи.
12. Обов’язки суб’єктів процесуальних відносин:
1) спеціаліст
2) перекладач
3) відповідач
4) третя особа, що не заявляє вимоги щодо предмета спору
1) зобов’язаний довести обставини справи на які він посилається як на підставу своїх
заперечень

2) подати усі наявні докази до або під час попереднього судового засідання, а якщо
попереднє судове засідання у справі не проводиться - до початку розгляду справи по суті
3) зобов'язаний з'явитися за викликом суду, відповідати на задані судом питання
4) зобов'язаний здійснювати повний і правильний переклад
13. Часові межі реалізації прав відповідачем
1) подати зустрічний позов
2) визнати позов частково
3) укласти мирову угоду
4) право оскаржити ухвалу апеляційного суду
1) протягом 20 днів з дня проголошення
2) на будь якій стадії цивільного процесу
3) протягом усього часу розгляду справи
4) до початку розгляду справи по суті

1. Вкажіть кому належить процесуальне право:
1) зменшити розмір позовних вимог;
2) пред’явити зустрічний позов;
3) укласти мирову угоду;
4) заявити відвід прокурору;
5) відмовитися від позову;
6) визнати позов.
А) позивачу
B) відповідачу
C) і позивачу і відповідачу
D) ні позивачу ні відповідачу.

2. Вкажіть кому належить процесуальне право:
1) визнати позов частково;
2) клопотати про передачу справи на розгляд третейського суду;
3) заявити відвід судді;
4) заявити відвід судому розпоряднику;
5) збільшити розмір позовних вимог;
6) заявити клопотання про призначення експертизи.
А) позивачу
B) відповідачу
C) і позивачу і відповідачу
D) ні позивачу ні відповідачу.

3. У якому з видів провадження в цивільному процесі розглядатимуть такі заяви:
1) заяву про стягнення нарахованої, але не виплаченої працівникові суми заробітної плати;
2) заву про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи;
3) заяву про поновлення на роботі;
4) заяву державного службовця про стягнення нарахованої, але не випаченої заробітної
плати;
5) заяву про повернення незаконно набутого майна;
6) заяву про усиновлення дитини;
А) позовне
B) наказне
C) окреме
D) заява не розглядається в порядку цивільного судочинства.

4. У якому з видів провадження в цивільному процесі розглядатимуть такі заяви:
1) заяву про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю;
2) заяву про присудження аліментів на дитину в розмірі п’ятдесяти відсотків
прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, якщо ця вимога не пов’язана з
встановленням чи оспоренням батьківства;
3) заяву про визнання юридичної особи банкрутом;

4) заяву про присудження аліментів на дитину в розмірі тридцяти відсотків прожиткового
мінімуму для дитини відповідного віку, якщо ця вимога не пов’язана з встановленням чи
оспоренням батьківства;
5) заяву про відшкодування моральної шкоди;
6) заяву про стягнення заборгованості за оплату послуг радіомовлення.
А) позовне
B) наказне
C) окреме
D) заява не розглядається в порядку цивільного судочинства.

5. У якому з видів провадження в цивільному процесі розглядатимуть такі заяви:
1) заяву про повернення вартості товару неналежної якості, якщо є рішення суду про
встановлення факту продажу товару неналежної якості;
2) заяву про відшкодування шкоди, завданої придбанням товару неналежної якості;
3) заяву про визнання фізичної особи недієздатною;
4) заяву про визнання спадщини відумелою;
5) заяву про стягнення заборгованості з виплати державної допомоги за народження
дитини;
6) заяву одного з подружжя про розірвання шлюбу.
А) позовне
B) наказне
C) окреме
D) заява не розглядається в порядку цивільного судочинства.

6. Вкажіть кінцевий термін подання процесуального документу:
1) зустрічний позов;
2) заява про передачу справи на розгляд третейському суду;
3) заява про збільшення позовних вимог;
4) мирова угода;
5) заява про визнання позову;
6) заява про зміну підстави позову.
А) протягом усього часу розгляду справи
B) до початку розгляду справи судом по суті
C) протягом усього часу розгляду справи, включно з стадією виконання судового рішення
D) до початку судових дебатів у справі.

7. Вкажіть кінцевий термін подання процесуального документу:
1) заява про зміну предмета позову;
2) заява про відмову від позову;
3) мирова угода;
4) клопотання про долучення доказів до матеріалів справи;
5) заява про часткове визнання позову;
6) заява про зменшення позовних вимог.
А) протягом усього часу розгляду справи
B) до початку розгляду справи судом по суті
C) протягом усього часу розгляду справи, включно з стадією виконання судового рішення

D) до початку судових дебатів у справі.

8. Вкажіть строки, на які зупиняється провадження у справі у разі:
1) надання сторонам у справі про розірвання шлюбу строку для примирення;
2) призначення законного представника;
3) перетворення юридичної особи;
4) неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в
порядку кримінального судочинства;
5) смерті фізичної особи, яка була стороною у справі;
6) перебування позивача у складі ЗСУ.
А) до залучення до участі у справі правонаступника чи законного представника
B) до припинення перебування сторони у складі ЗСУ
C) до набрання законної сили судовим рішенням, від якого залежить вирішення справи
D) до закінчення строку для примирення

9. Вкажіть строки, на які зупиняється провадження у справі:
1) оголошення померлою фізичної особи, яка була стороною у справі;
2) захворювання сторони, підтвердженого медичною довідкою;
3) злиття юридичної особи;
4) звернення із судовим дорученням про надання правової допомоги до іноземного суду;
5) розшуку відповідача в разі неможливості розгляду справи за його відсутності;
6) зміни законного представника;
А) до залучення до участі у справі правонаступника чи законного представника
B) до розшуку відповідача
C) до надходження відповіді від іноземного суду
D) на час хвороби сторони

10. Вкажіть різновид підсудності справ:
1) про стягнення аліментів;
2) про зняття арешту з майна;
3) про витребування майна з чужого незаконного володіння;
4) про захист прав споживачів;
5) про визнання права власності на квартиру;
6) про розлучення з чоловіком-суддею.
А) підсудність за місцезнаходженням відповідача
B) підсудність за вибором позивача
C) виключна підсудність
D) підсудність справ, у яких однією зі сторін є суддя

11. Вкажіть часові межі реалізації прав позивачем:
1) відмова від позову
2) збільшення або зменшення позовних вимог
3) зміна предмету або підстав позову
4) укладення мирової угоди
5) подання апеляційної скарги на ухвалу суду першої інстанції

6) подання доказів, якщо попереднє судове засідання у справі не проводилось.
А) до початку розгляду справи по суті
B) на будь якій стадії цивільного процесу
C) протягом усього часу розгляду справи
D) протягом 5 днів з дня проголошення
12. Вкажіть часові межі реалізації прав відповідачем:
1) визнання позову повністю;
2) подання зустрічного позову;
3) подання касаційної карги на ухвалу апеляційного суду;
4) укладення мирової угоди;
5) подання доказів, якщо попереднє судове засідання у справі не проводилось;
6) визнання позову частково.
А) до початку розгляду справи по суті
B) на будь якій стадії цивільного процесу
C) протягом усього часу розгляду справи
D) протягом 20 днів з дня проголошення

1. Послідовно вкажіть стадії розгляду справи у порядку цивільного судочинства:
1) провадження у справі до судового розгляду;
2) відкриття провадження у справі;
3) судовий розгляд.
2. Послідовно вкажіть стадії розгляду справи у порядку цивільного судочинства:
1) виконавче провадження;
2) касаційне провадження;
3) перегляд судових рішень Верховним Судом України .
3. Вкажіть порядок вчинення процесуальних дій під час судового розгляду справи в
порядку цивільного судочинства:
1) роз’яснення перекладачеві його прав і обов’язків;
2) роз’яснення особам, які беруть участь у справі, їх прав і обов’язків;
3) видалення свідків із зали судового засідання.
4. Вкажіть порядок вчинення процесуальних дій під час судового розгляду справи в
порядку цивільного судочинства:
1) розгляд судом заяв і клопотань осіб, які беруть участь у справі;
2) дослідження доказів;
3) оголошення складу суду і роз’яснення права відводу.
5. Послідовно вкажіть частини рішення як форми судового рішення:
1) резолютивна частина;
2) мотивувальна частина;
3) описова частина.
6. Послідовно вкажіть частини стадії судового розгляду:
1) підготовча частина;
2.) розгляд справи по суті (дослідження судом обставин у справі);
3) судові дебати.
7. Послідовно вкажіть дії суду в попередньому судовому засіданні:
1) призначення справи до судового розгляду;
2) з’ясування питання, чи не бажають сторони укласти мирову угоду;
3) вирішення питання про призначення експертизи
8. Послідовно скажіть етапи наказного провадження:
1) набрання судовим наказом законної сили;
2) видача судового наказу;
3) відкриття наказного провадження
9. Послідовно вкажіть порядок виступів з промовами в судових дебатах:
1) третя особа без самостійних вимог на стороні відповідача;
2) позивач;
3) третя особа, що заявляє самостійні вимоги;
4) представник позивача;
5) прокурор;
6) відповідач;
10. Послідовно вкажіть дії під час розгляду справи апеляційним судом:
1) з’ясування обставин справи і перевірка їх доказами;
2) пояснення інших осіб, які беруть участь у справі;

3) вихід суду до нарадчої кімнати;
4) пояснення особи, яка подала апеляційну скаргу; 5. суддя-доповідач доповідає зміст
рішення, яке оскаржено та доводи апеляційної скарги.
11. Послідовно вкажіть стадії цивільного процесу у першій інстанції
1) провадження у справі до судового розгляду;
2) судовий розгляд;
3) відкриття провадження у справі.
12. Послідовно вкажіть процесуальні дії, що вчиняються на стадії апеляційного
перегляду:
1) підготовка справи до розгляду апеляційним судом;
2) призначення справи до розгляду в апеляційному суді;
3) відкриття апеляційного провадження у справі.

1. «Обставини, визнані сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі …» (не
підлягають доказуванню/ підлягають доказуванню).
2. «Документи, подані після закінчення процесуальних строків, …. , якщо суд за
клопотанням особи, що їх подала, не знайде підстав для поновлення або продовження строку»
(повертаються/ залишаються без розгляду).
3. «Ціна позову визначається у позовах про стягнення аліментів - сукупністю всіх виплат,
але не більше ніж за … місяців» (п’ять/шість).
4. «Ціна позову визначається у позовах про безстрокові або довічні платежі і видачі сукупністю платежів або видач за … роки» (два/три).
5. «Ціна позову визначається у позовах про припинення платежів або видач - сукупністю
платежів або видач, що залишилися, але не більше ніж за …» (один рік/два роки).
6. «Ціна позову визначається у позовах про розірвання договору найму (оренди) або
договору найму (оренди) житла - сукупністю платежів за користування майном або житлом
протягом строку, що залишається до кінця дії договору, але не більше ніж за … роки» (два/три).
7. «У разі відмови в прийнятті заяви про видачу судового наказу або в разі скасування
судового наказу внесена сума судового збору стягувачу …» (повертається/не повертається).
8. «Якщо із заяви про видачу судового наказу вбачається спір про право, то суддя …»
(відмовляє у прийнятті заяви/ повертає заяву).
9. «Якщо суддя, вирішуючи питання про відкриття провадження у справі, встановить, що
справа не підсудна цьому суду, заява ….» (повертається позивачеві/передається за
підсудністю).
10. «Якщо після відкриття провадження у справі і до початку судового розгляду
виявилося, що справа не підсудна цьому суду, то вона …» (повертається позивачеві/передається
за підсудністю).
11. «Якщо позовну заяву подано недієздатною особою, то вона ….» (залишається без
руху/ повертається).
12. «Відповідач має право пред’явити зустрічний позов до …» (початку розгляду справи
по суті/вирішення справи по суті).
13. «Попереднє судове засідання … обов'язковим» (не є/є).

1. «Особа, якій доручено провести дослідження матеріальних об'єктів, явищ і процесів, що
містять інформацію про обставини справи, і дати висновок з питань, які виникають під час
розгляду справи і стосуються сфери її спеціальних знань – це …….»
2.
«Встановлені ЦПК процесуальні дії, що застосовуються судом до осіб, які порушують
встановлені в суді правила або протиправно перешкоджають здійсненню цивільного
судочинства – це ……………..»
3
«Самостійна матеріально-правова вимога, заявлена відповідачем у вже порушеному цивільному
процесі, для спільного розгляду з первісним позовом, з метою захисту власних інтересів – це
………………..»
4
Твердження, що позови, що виникають з приводу рухомого майна, пред'являються за
місцезнаходженням майна або основної його частини:
А. вірне; В. невірне
5
Твердження, що позови про захист прав споживачів можуть пред'являтися також за
зареєстрованим місцем проживання чи перебування споживача або за місцем заподіяння шкоди
чи виконання договору:
А. вірне; В. невірне
6
«…………особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за
захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.
7
«У справах …………….. провадження особами, які беруть участь у справі, є заявники, інші
заінтересовані особи, їхні представники»
8
«До однієї особи не може бути застосовано ………….. заходів процесуального примусу за одне
й те саме правопорушення.»
9
Вкажіть кому належить процесуальне
право:
1) зменшити розмір позовних вимог;
2) пред’явити зустрічний позов;
3) укласти мирову угоду;
4) заявити відвід прокурору;
5) відмовитися від позову;
6) визнати позов.
10
Вкажіть кому належить процесуальне
право:
1) визнати позов частково;
2) клопотати про передачу справи на
розгляд третейського суду;
3) заявити відвід судді;
4) заявити відвід судому розпоряднику;

А) позивачу
B) відповідачу
C) і позивачу і відповідачу
D) ні позивачу ні відповідачу.

А) позивачу
B) відповідачу
C) і позивачу і відповідачу
D) ні позивачу ні відповідачу.

5) збільшити розмір позовних вимог;
6) заявити клопотання про призначення
експертизи.
11
У якому з видів провадження в
цивільному процесі розглядатимуть такі
заяви:
1) заяву про стягнення нарахованої, але не
виплаченої працівникові суми заробітної
плати;
2) заву про обмеження цивільної
дієздатності фізичної особи;
3) заяву про поновлення на роботі;
4) заяву державного службовця про
стягнення нарахованої, але не випаченої
заробітної плати;
5) заяву про повернення незаконно
набутого майна;
6) заяву про усиновлення дитини
12
У якому з видів провадження в
цивільному процесі розглядатимуть такі
заяви:
1) заяву про розкриття банками інформації,
яка містить банківську таємницю;
2) заяву про присудження аліментів на
дитину в розмірі п’ятдесяти відсотків
прожиткового мінімуму для дитини
відповідного віку, якщо ця вимога не
пов’язана з встановленням чи оспоренням
батьківства;
3) заяву про визнання юридичної особи
банкрутом;
4) заяву про присудження аліментів на
дитину в розмірі тридцяти відсотків
прожиткового мінімуму для дитини
відповідного віку, якщо ця вимога не
пов’язана з встановленням чи оспоренням
батьківства;
5) заяву про відшкодування моральної
шкоди;
6) заяву про стягнення заборгованості за
оплату послуг радіомовлення.
13
У якому з видів провадження в
цивільному процесі розглядатимуть такі
заяви:
1) заяву про повернення вартості товару
неналежної якості, якщо є рішення суду про
встановлення факту продажу товару
неналежної якості;
2) заяву про відшкодування шкоди, завданої
придбанням товару неналежної якості;

А) позовне
B) наказне
C) окреме
D) заява не розглядається в порядку
цивільного судочинства.

А) позовне
B) наказне
C) окреме
D) заява не розглядається в порядку
цивільного судочинства.

А) позовне
B) наказне
C) окреме
D) заява не розглядається в порядку
цивільного судочинства.

3) заяву про визнання фізичної особи
недієздатною;
4) заяву про визнання спадщини відумелою;
5) заяву про стягнення заборгованості з
виплати державної допомоги за народження
дитини;
6) заяву одного з подружжя про розірвання
шлюбу.
14
Вкажіть різновид підсудності справ:
1) про стягнення аліментів;
2) про зняття арешту з майна;
3) про витребування майна з чужого
незаконного володіння;
4) про захист прав споживачів;
5) про визнання права власності на
квартиру;
6) про розлучення з чоловіком-суддею.

15
Принципи цивільного процесу
1)Загальноправові
2)Міжгалузеві
3)Галузеві
4)Інституту судового розгляду

А) підсудність за місцезнаходженням
відповідача
B) підсудність за вибором позивача
C) виключна підсудність
D) підсудність справ, у яких однією зі
сторін є суддя

1.Мова судочинства
2.Законність
3.Рівноправність сторін
4.Моральність
5.Терміновість
6.Упередженість
7.Усність
8.Закономірність
9.Виборність
10.
Важливість

16
Заходами процесуального примусу є:
1) попередження;
1) Може бути застосований до належно
2) видалення із залу судового засідання;
викликаного свідка, який без поважних
3) тимчасове вилучення доказів для причин не з'явився в судове засідання або
дослідження судом;
не повідомив про причини неявки.
4) привід.
2) Застосовується в разі неподання без
поважних причин речових доказів,
що
витребувані судом, та неповідомлення
причин їх неподання
3) Застосовується у разі неподання без
поважних причин висновку експерта, що
був витребуваний судом.
4) Застосовується до учасників цивільного
процесу за порушення порядку під час
судового засідання
або
невиконання
ними розпоряджень головуючого
5) Застосовується до осіб присутніх в залі
судового засідання
у разі вчинення
повторного порушення порядку під час
судового засідання

6) Застосовується до секретаря судового
засідання у разі вчинення повторного
невиконання розпоряджень головуючого
під час судового засідання
7) Може бути застосований до належно
викликаного перекладача, який
без
поважних причин не з'явився в судове
засідання або не повідомив про причини
неявки.

17
Документи,
що
посвідчують
повноваження представників
1) фізичних осіб
2) юридичних осіб
3)особи, що не має процесуальної
дієздатності

18
Процесуальні
права
процесуальних відносин
1) Позивач
2) Відповідач
3) Прокурор
4) Секретар
5) Експерт

19
Обов’язки

суб’єктів

1) письмова довіреність;
2) документи,
що посвідчують службове
становище і повноваження керівника;
3) рішення органу опіки і піклування про
призначення опікуном, піклувальником
4) доручення органу (установи),
уповноваженого законом на надання
безоплатної правової допомоги
5) усна заява, що заноситься в журнал
судового засідання
6) паспорт громадянина України

суб’єктів
1) має право подавати заперечення на позов
2) має право представляти інтереси
підприємств і установ
3) має право передоручати проведення
експертизи іншій особі
4) має право знайомитися з матеріалами
справи,
що стосуються предмета
дослідження;
5) має право уточнювати
суть
процесуальної дії з метою її правильного
відображення
в
журналі судового
засідання
6) має право вступати в процес на будь якій
стадії для здійснення представництва
інтересів держави
7) має право до відкриття провадження у
справі подати заяву про повернення позову
8) має право повідомляти про причини своєї
неявки
9) має право повідомляти про зміну місця
свого знаходження
10) має право ухвалювати рішення

процесуальних

відносин
1) спеціаліст
1)зобов’язаний довести обставини справи
2) перекладач
на які він посилається як на підставу своїх
3) відповідач
заперечень
4) третя особа, що не заявляє вимоги щодо 2) зобов’язаний подати заперечення на
предмета спору
позов
3) зобов’язаний знайомитися з матеріалами
справи
4) подати усі наявні докази до або під час
попереднього судового засідання, а якщо
попереднє судове засідання у справі не
проводиться - до початку розгляду справи
по суті
5) зобов'язаний з'явитися за викликом
суду, відповідати на задані судом питання
6)зобов’язаний ознайомитися з ухваленим
рішенням
7) зобов'язаний здійснювати повний і
правильний переклад
8) зобов’язаний сплатити судовий збір

20
Види функціональної підсудності
1) Загальна
2) Альтернативна
3) Виключна
4) За ухвалою суду

21
Недотримання вимог щодо юрисдикції
1) на стадії відкриття провадження у справі

1) за місцем знаходження позивача
2) за місцем проживання відповідача
3) відповідно до договору укладеного в
письмовій формі
4) позови про захист прав споживачів
можуть пред'являтися за зареєстрованим
місцем проживання чи перебування
споживача або за місцем заподіяння шкоди
чи виконання договору
5) позови про відшкодування шкоди,
завданої майну юридичних осіб, можуть
пред'являтися також за місцем знаходження
їх філій чи представництв
6) позови кредиторів спадкодавця, що
подаються після прийняття спадщини
спадкоємцями, пред'являються
за
місцезнаходженням спадкового майна або
основної його частини
7) позови
до
перевізників,
що
виникають з договорів перевезення пошти,
пред'являються
за
місцезнаходженням
перевізника
8) справи за участю громадян України,
якщо обидві сторони проживають за її
межами,
за
клопотанням
позивача
визначається ухвалою судді Верховного
Суду України

1) ухвала про передачу справи в інший суд з

2) на стадії провадження у справі до дотриманням правил юрисдикції
судового розгляду
2) ухвала про повернення позовної заяви
3) на стадії апеляційного провадження
3) узвала про відмову у відкритті
провадження у справі
4) ухвала про закриття провадження у
справі
5) ухвала про зупинення провадження у
справі
6) ухвала про залишення заяви без розгляду
7) ухвала про скасування рішення суду
першої інстанції і закриття провадження у
справі
8) ухвала про зміну рішення суду першої
інстанції і закриття провадження у справі

22
Часові межі реалізації прав позивачем
1) відмова від позову
2) заява про повернення позовної заяви
3) зміна предмету або підстав позову
4) укладення мирової угоди
5) подання апеляційної скарги на ухвалу
суду першої інстанції

23
Часові межі реалізації прав відповідачем
1) подати зустрічний позов
2) визнати позов частково
3) укласти мирову угоду
4) право оскаржити ухвалу апеляційного
суду

1) протягом 10 днів з дня проголошення
2) до відкриття провадження у справі
3) на будь якій стадії цивільного процесу
4) протягом 5 днів з дня проголошення
5) до ухвалення рішення
6) протягом усього часу розгляду справи
7) до початку розгляду справи по суті
8) до або під час попереднього судового
засідання.
9) під час судового розгляду
10) після ухвалення судового рішення

1) протягом 20 днів з дня проголошення
2) до відкриття провадження у справі
3) на будь якій стадії цивільного процесу
4) протягом 10 днів з дня проголошення
5) до ухвалення рішення
6) протягом усього часу розгляду справи
7) до початку розгляду справи по суті
8) до або під час попереднього судового
засідання.
9) під час судового розгляду
10) після ухвалення судового рішення

1
«Будь- які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин,
що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для
вирішення справи – це ………………»
2
«Засідання, що проводиться з метою з'ясування можливості врегулювання спору до
судового розгляду або забезпечення правильного та швидкого вирішення справи, визнається
…………….»
3
«Угодою, що укладається сторонами з метою врегулювання спору на основі взаємних
поступок і може стосуватися лише прав та обов'язків сторін та предмета позову, визнається
………………..»
4
«Факти, які обґрунтовують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для
вирішення справи (причини пропуску строку позовної давності тощо) і підлягають
встановленню при ухваленні судового рішення, це ……………»
5
«Процесуальний документ, яким вирішуються питання, пов'язані з рухом справи в суді першої
інстанції, клопотання та заяви осіб, які беруть участь у справі, питання про відкладення
розгляду справи, оголошення перерви, зупинення або закриття провадження у справі,
залишення заяви без розгляду, називається ………………»
6
«Вид непозовного цивільного судочинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи
про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для
охорони прав та інтересів особи або створення умов здійснення нею особистих немайнових
чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав, - це
……………»
7
«Сукупність процесуальних дій, які гарантують виконання рішення суду в разі задоволення
позовних вимог, - це …………….»
8
Твердження, що якщо сторони під час укладення мирової угоди не передбачили порядку
розподілу судових витрат, кожна сторона у справі несе половину судових витрат:
А. вірне; В. невірне
9
Твердження, що боржник має право протягом трьох днів з дня отримання копії судового
наказу та доданих до неї документів подати заяву про його скасування:
А. вірне; В. невірне
10
Твердження, що суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог,
викладених у ст..119 і 120 ЦПК, або не сплачено судовий збір, постановляє ухвалу про
повернення позовної заяви, про що повідомляє позивача і надає йому строк для усунення
недоліків, який не може перевищувати п'яти днів з дня отримання позивачем ухвали:
А. вірне; В. невірне
11

Твердження, що позовна заява залишається без руху, коли позивач до відкриття провадження у
справі подав заяву про повернення йому позову:
А. вірне; В. невірне
12
Сторони зобов'язані подати свої докази суду до або під час попереднього судового засідання у
справі, а якщо попереднє судове засідання у справі не проводиться, - до початку судових
дебатів:
А. вірне; В. невірне
13
Твердження, що за заявою заінтересованої особи суд може забезпечити докази до
пред'явлення нею позову по будь- якій категорії справ:
А. вірне; В. невірне
14
Послідовно вкажіть стадії цивільного процесу у першій інстанції
1. Провадження у справі до судового розгляду; 2. Відкриття (порушення) провадження у справі;
3. Судовий розгляд
15
Послідовно вкажіть частини рішення як форми судового рішення:
1. Мотивувальна частина; 2. Описова частина; 3. Резолютивна частина.
16
Послідовно вкажіть частини стадії судового розгляду:
1. Підготовча частина; 2. Судові дебати; 3. Розгляд справи по суті (дослідження судом обставин
у справі).
17
Послідовно скажіть етапи наказного провадження:
1. Набрання судовим наказом законної сили; 2. Відкриття наказного провадження; 3. Видача
судового наказу
18
Послідовно вкажіть дії суду в попередньому судовому засіданні:
1. Вирішення питання про призначення експертизи; 2. З’ясування питання, чи не бажають
сторони укласти мирову угоду; 3. Призначення справи до розгляду
19
Послідовно вкажіть порядок виступів з промовами в судових дебатах:
1. прокурор; 2. позивач; 3. відповідач; 4. третя особа, що заявляє самостійні вимоги; 5.
представник позивача; 6. третя особа без самостійних вимог на стороні відповідача
20
Боржник має право протягом …………… днів з дня отримання копії судового наказу та
доданих до неї документів подати заяву про його скасування.
21
У разі ненадходження від боржника заяви про скасування судового наказу протягом …………..
днів після закінчення строку на її подання судовий наказ набирає законної сили і суд видає його
стягувачеві для пред'явлення до виконання.
22
У разі подання заяви про забезпечення доказів до подання позовної заяви заявник повинен
подати позовну заяву протягом ……………. днів з дня постановлення ухвали про забезпечення

доказів.
23
Особи, які беруть участь у справі, мають право ознайомитися із технічним записом судового
засідання, журналом судового засідання та протягом ………….. днів з дня проголошення
рішення у справі подати до суду письмові зауваження щодо неповноти або неправильності їх
запису.
24
У виняткових випадках залежно від складності справи складання повного рішення може бути
відкладено на строк не більш як …………….. днів з дня закінчення розгляду справи, але
вступну і резолютивну частини суд має проголосити в тому самому засіданні, в якому
закінчився розгляд справи.
25
Заява про перегляд заочного рішення повинна бути розглянута протягом ………………... днів з
дня її надходження.

1
Суд вирішуючи питання про відкриття
провадження у справі:
1)залишити позовну заяву без руху
2)повернути заяву
3)відмовити у відкритті провадження

1) позивач до відкриття провадження у справі
подав заяву про повернення йому позову;
2) позивач не сплатив витрат на інформаційнотехнічне забезпечення
3) у позовній заяві позивач не вказав відомості
про представника відповідача;
4) у провадженні цього чи іншого суду є справа
із спору між тими самими сторонами, про той
самий предмет і з тих самих підстав;
5) позивач не подав до позовної заяви копії та
копії всіх документів, що додаються до неї,
відповідно до кількості відповідачів і третіх
осіб.
6) відповідач вчасно не подав зустрічний позов

2
Твердження, що особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому
засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу
протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення:
А. вірне; В. невірне
3
Твердження, що у касаційному порядку справа розглядається колегією у складі п'яти суддів
без повідомлення осіб, які беруть участь у справі:
А. вірне; В. невірне
4
Послідовно вкажіть стадії касаційного провадження:
1. Попередній розгляд справи; 2. Відкриття касаційного провадження; 3. Розгляд справи судом
касаційної інстанції
5
Послідовно вкажіть дії під час розгляду справи апеляційним судом:
1. вихід суду до нарадчої кімнати; 2. пояснення інших осіб, які беруть участь у справі; 3. суддядоповідач доповідає зміст рішення, яке оскаржено та доводи апеляційної скарги; 4. пояснення
особи, яка подала апеляційну скаргу; 5. з’ясування обставин справи і перевірка їх доказами
6
Послідовно вкажіть процесуальні дії, що вчиняються на стадії апеляційного перегляду:
1. Призначення справи до розгляду в апеляційному суді; 2. Підготовка справи до розгляду
апеляційним судом; 3. Відкриття апеляційного провадження у справі.
7
Послідовно вкажіть процесуальні дії, що вчиняються на стадії касаційного перегляду:
1. Попередній розгляд справи касаційним судом 2. Підготовка справи до касаційного розгляду;
3. Відкриття касаційного провадження у справі.
8
Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом …………….. днів з дня його
проголошення.

9
Вкажіть
кінцевий
термін
подання
процесуального документу:
1) зустрічний позов;
2) заява про передачу справи на розгляд
третейському суду;
3) заява про збільшення позовних вимог;
4) мирова угода;
5) заява про визнання позову;
6) заява про зміну підстави позову.
10
Вкажіть
кінцевий
термін
подання
процесуального документу:
1) заява про зміну предмета позову;
2) заява про відмову від позову;
3) мирова угода;
4) клопотання про долучення доказів до
матеріалів справи;
5) заява про часткове визнання позову;
6) заява про зменшення позовних вимог.
11
Вкажіть строки, на які зупиняється
провадження у справі у разі:
1) надання сторонам у справі про
розірвання шлюбу строку для примирення;
2) призначення законного представника;
3) перетворення юридичної особи;
4) неможливості розгляду цієї справи до
вирішення іншої справи, що розглядається в
порядку кримінального судочинства;
5) смерті фізичної особи, яка була стороною
у справі;
6) перебування позивача у складі ЗСУ.
12
Вкажіть строки, на які зупиняється
провадження у справі:
1) оголошення померлою фізичної особи,
яка була стороною у справі;
2) захворювання сторони, підтвердженого
медичною довідкою;
3) злиття юридичної особи;
4) звернення із судовим дорученням про
надання правової допомоги до іноземного
суду;
5) розшуку відповідача в разі неможливості
розгляду справи за його відсутності;
6) зміни законного представника;

А) протягом усього часу розгляду справи
B) до початку розгляду справи судом по
суті
C) протягом усього часу розгляду справи,
включно з стадією виконання судового
рішення
D) до початку судових дебатів у справі.

А) протягом усього часу розгляду справи
B) до початку розгляду справи судом по
суті
C) протягом усього часу розгляду справи,
включно з стадією виконання судового
рішення
D) до початку судових дебатів у справі.

А) до залучення до участі у справі
правонаступника
чи
законного
представника
B) до припинення перебування сторони у
складі ЗСУ
C) до набрання законної сили судовим
рішенням, від якого залежить вирішення
справи
D) до закінчення строку для примирення

А) до залучення до участі у справі
правонаступника
чи
законного
представника
B) до розшуку відповідача
C) до надходження відповіді від іноземного
суду
D) на час хвороби сторони

1
«Вид непозовного цивільного судочинства, в порядку якого розглядаються цивільні
справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для
охорони прав та інтересів особи або створення умов здійснення нею особистих немайнових чи

майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав –
……………………………….».
2
«Самостійним і спрощеним видом судового провадження у цивільному судочинстві
при розгляді окремих категорій справ, у якому суддя в установлених законом випадках за
заявою особи, якій належить право вимоги, без судового засідання і виклику стягувача та
боржника на основі доданих до заяви документів видає судовий наказ, який є особливою
формою судового рішення – ………………………………………».
3
«Особлива форма судового рішення про стягнення з боржника грошової суми або
витребування майна за заявою особи, якій належить право такої вимоги– це договір
…………………….».
4
«Завершальна стадія судового провадження та примусове виконання рішень інших
органів (посадових осіб) - це сукупність дій органів і посадових осіб, визначених у цьому
Законі, що спрямовані на примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб),
які провадяться на підставах, в межах повноважень та у спосіб, визначених законом, іншими
нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього закону та інших законів, а
також рішеннями, що відповідно до цього закону підлягають примусовому виконанню –
……………………..».
5 «Факти, з якими закон пов‘язує виникнення, зміну або припинення правовідносин – це
факти …………»
6
«Справи про встановлення факту належності особі паспорта, військового квитка, квитка
про членство в об'єднанні громадян, а також свідоцтв, що їх видають органи державної
реєстрації актів цивільного стану, судовому розгляду в ___________ провадженні не
підлягають.»
7
«У рішенні суду про встановлення факту, що має юридичне значення повинно бути
зазначено відомості про факт, встановлений судом, ________ його встановлення, а також
докази, на підставі яких суд установив цей факт.»
8
«Заява про примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу або про
продовження строку примусової госпіталізації хворого на заразну форму туберкульозу
подається до суду за місцезнаходженням протитуберкульозного закладу, який здійснює
медичний (диспансерний) нагляд за цим хворим, або до суду за місцем ___________ такого
хворого.»
9
«Про залишення заяви про скасування судового наказу без задоволення та про
скасування судового наказу суд постановляє ________, а в разі зміни судового наказу видає
судовий наказ.»

1
Визначіть підсудність взалежності від категорії справи:
1. обмеження цивільної дієздатності
2. може визначатися за клопотанням
фізичної особи, визнання фізичної
заявника
ухвалою
судді
особи недієздатною та поновлення
Верховного Суду України.
цивільної дієздатності фізичної
особи
3. надання неповнолітній особі повної
4. за місцем їх проживання батька
цивільної дієздатності
5. визнання фізичної особи безвісно
6. за місцем проживання цієї особи
відсутньою чи оголошення її
померлою
7. усиновлення
8. за місцем платежу за векселем
9. відновлення прав на втрачені цінні
10. за
місцезнаходженням
майна
папери на пред'явника та векселі
особи
2
Визначіть підсудність взалежності від категорії справи:
встановлення фактів, що мають
за місцем проживання особи
юридичне значення
передачу безхазяйної нерухомої речі у
за місцем виявлення такого хворого
комунальну власність
визнання спадщини відумерлою
може визначатися за клопотанням
заявника ухвалою судді Верховного Суду
України.
надання особі психіатричної допомоги
за місцезнаходженням банку, що
в примусовому порядку
обслуговує таку юридичну або фізичну особу
примусову
госпіталізацію
до
за місцем відкриття спадщини
протитуберкульозного закладу
розкриття банком інформації, яка
за місцезнаходженням речі
містить
банківську
таємницю,
щодо
юридичних та фізичних осіб
3
Визначіть хто може виступати заявником взалежності від категорії справи:
надання неповнолітній особі повної
член сім`ї
цивільної дієздатності
визнання фізичної особи безвісно
особа, яка втратила цінний папір на
відсутньою чи оголошення її померлою
пред'явника
обмеження цивільної дієздатності
органом місцевого самоврядування
фізичної особи, визнання фізичної особи
недієздатною та поновлення цивільної
дієздатності фізичної особи
відновлення прав на втрачені цінні
неповнолітня особа
папери на пред'явника
визнання спадщини відумерлою
будь-якою зацікавленою особою
4
Визначіть хто може виступати заявником взалежності від категорії справи:
визнання фізичної особи недієздатною
Батьками
передачу безхазяйної нерухомої речі у
лікарем-психіатром
комунальну власність
обмеження
права
неповнолітньої
Лікарем
особи самостійно розпоряджатися своїм

заробітком
надання особі психіатричної допомоги
органом, уповноваженим управляти
в примусовому порядку
майном відповідної територіальної громади
примусову
госпіталізацію
до
близькими родичами, незалежно від їх
протитуберкульозного закладу
спільного проживання
визнання спадщини відумерлою
органом місцевого самоврядування
5
За подання заяви про видачу судового наказу справляється судовий збір у розмірі,
встановленому законом.
А. вірне твердження
В. невірне твердження
6
Суддя видав судовий наказ та невідкладно надіслав його копію боржника по справі.
А. вірно вчинені дії суддею
В. невірно вчинені дії суддею
7
Суддя прийняв заяву до розгляду про видачу судового наказу, постановивши про це ухвалу,
якою призначив судове засідання для розгляду заяви.
А. вірно вчинені дії суддею
В. невірно вчинені дії суддею
8
У разі прийняття судом ухвали про відкриття наказного провадження, суд у триденний строк з
моменту її постановлення видає судовий наказ по суті заявлених вимог.
А. вірне твердження
В. невірне твердження
9
Заява про передачу безхазяйної нерухомої речі у власність територіальної громади за умов,
визначених Цивільним кодексом України, подається до суду за місцезнаходженням цієї речі
органом місцевого самоврядування.
А. вірне твердження
В. невірне твердження
10
У заяві про обмеження права неповнолітньої особи самостійно розпоряджатися своїм
заробітком, стипендією чи іншими доходами або позбавлення її цього права повинні бути
викладені обставини, що свідчать про негативні матеріальні, психічні чи інші наслідки для
неповнолітнього здійснення ним цього права.
А. вірне твердження
В. невірне твердження

11
Справу суд розглядає за участю…
1. надання неповнолітній особі повної А)
обов'язкове
повідомлення
усіх
цивільної дієздатності
заінтересованих осіб
2. визнання спадщини відумерлою
Б) свідки, зазначені у заяві, та особи, які сам
суд визнає за потрібне допитати
3. визнання фізичної особи безвісно В) орган опіки та піклування
відсутньою
4. усиновлення дитини
Г) одного або обох батьків (усиновлювачів)
або піклувальника

5. обмеження цивільної дієздатності
фізичної особи
6. визнання фізичної особи недієздатною

1.
2.
3.
4.
5.

12
Рішення надсилається…
надання неповнолітній особі повної
А) відповідному органу державної
цивільної дієздатності
реєстрації актів цивільного стану
визнання фізичної особи недієздатною
Б) органові опіки та піклування.
обмеження цивільної дієздатності
фізичної особи
визнання фізичної особи безвісно
відсутньою
визнання фізичної особи оголошено
померлою

13
Заява повинна містити…
надання неповнолітній особі повної
відомості про стан здоров'я дитини
цивільної дієздатності
визнання фізичної особи безвісно
акт обстеження умов життя заявника,
відсутньою або оголошення її померлою
складений за місцем його проживання
усиновлення дитини
свідоцтво про народження дитини
відомості про те, що особа працює за
трудовим договором
обставини, що загрожували смертю
фізичній особі

14
«Застосування судом першої інстанції закону, який не поширюється на правовідносини, що
були предметом розгляду в першій інстанції, вважається………………..»
15
«Не застосування до правовідносин судом першої інстанції закону, який підлягав
застосуванню, вважається……..»
16
«Юридичні факти, які не були і не могли бути відомі суду та особам, які беруть участь у справі,
існували на момент розгляду і вирішення справи судом та ставлять під сумнів зроблені судом
висновки називаються ……………..»
17
Твердження, що норми матеріального права вважаються порушеними або неправильно
застосованими, якщо застосовано закон, який не поширюється на ці правовідносини, або не
застосовано закон, який підлягав застосуванню.
А. вірне;
В. невірне.
18
Ухвала апеляційного суду про скасування судового наказу є остаточною і оскарженню не
підлягає
А. вірне;
В. невірне.
19
Заява про приєднання до касаційної скарги може бути подана протягом трьох днів з дня
одержання копії касаційної скарги.
А. вірне;
В. невірне.

20
«Визначте підстави для вчинення апеляційним судом наступних процесуальних дій»:
1.Постановлення ухвали про
1. злиття юридичної особи, яка була
залишення без руху апеляційної
стороною у справі; перебування позивача у
скарги
складі Збройних Сил України, що переведені
на воєнний стан; неможливості розгляду цієї
справи до вирішення іншої справи, що
розглядається в порядку цивільного
судочинства
2. Постановлення ухвали про
2. заяву подано особою, яка не має цивільної
закриття провадження у справі
процесуальної дієздатності; заяву від імені
заінтересованої особи подано особою, яка не
має повноважень на ведення справи; спір між
тими самими сторонами, про той самий
предмет і з тих самих підстав розглядається в
іншому суді
3. Постановлення ухвали про
3. справа не підлягає розгляду в порядку
залишення апеляційної скарги
цивільного судочинства; позивач відмовився
без розгляду
від позову і відмова прийнята судом; сторони
уклали мирову угоду і вона визнана судом
4. Постановлення ухвали про
4. несплата суми судового збору;
зупинення провадження у справі
не зазначено інформації про рішення або
ухвалу, що оскаржуються; не зазначено в
чому полягає незаконність і (або)
необґрунтованість рішення або ухвали
5. справа підлягає розгляду в порядку
цивільного судочинства; позивач сплатив
витрати на інформаційно-технічне
забезпечення
6. відповідач не сплатив витрат на
інформаційно-технічне забезпечення;
сторони не уклали договору про передачу
справи на розгляд третейського суду
21
«Визначте підстави для вчинення касаційним судом наступних процесуальних дій»:
1. Постановлення ухвали про
1. заяву подано особою, яка не має цивільної
закриття провадження у справі
процесуальної дієздатності; заяву від імені
заінтересованої особи подано особою, яка не
має повноважень на ведення справи; спір між
тими самими сторонами, про той самий
предмет і з тих самих підстав розглядається в
іншому суді
2.Постановлення ухвали про
2. справа не підлягає розгляду в порядку
залишення без руху касаційної
цивільного судочинства; позивач відмовився
скарги
від позову і відмова прийнята судом; сторони
уклали мирову угоду і вона визнана судом
3. Постановлення ухвали про
3. несплата суми судового збору;
залишення касаційної скарги
не зазначено інформації про рішення або
без розгляду
ухвалу, що оскаржуються; не зазначено в
чому полягає неправильне застосування
судом норм матеріального права чи
порушення норм процесуального права
4. Постановлення ухвали про
4. злиття юридичної особи, яка була
зупинення провадження у справі
стороною у справі; перебування позивача у

складі Збройних Сил України, що переведені
на воєнний стан; неможливості розгляду цієї
справи до вирішення іншої справи, що
розглядається в порядку цивільного
судочинства
5. справа підлягає розгляду в порядку
цивільного судочинства; позивач сплатив
витрати на інформаційно-технічне
забезпечення
6. відповідач не сплатив витрат на
інформаційно-технічне забезпечення;
сторони не уклали договору про передачу
справи на розгляд третейського суду
22
«Визначте підстави для вчинення апеляційним судом наступних процесуальних дій»:
1. Постановлення ухвали про
1.справа не підлягає апеляційному розгляду
повернення апеляційної скарги
у порядку цивільного судочинства; є ухвала
про закриття апеляційного провадження у
зв'язку з відмовою особи від апеляційної
скарги; є ухвала про відмову у задоволенні
апеляційної скарги цієї особи або про відмову
у відкритті апеляційного провадження за
апеляційною скаргою
2.Постановлення ухвали про
2.ім'я (найменування) особи, яка подає
залишення без руху апеляційної
скаргу, її місце проживання або
скарги
місцезнаходження; ім'я (найменування) осіб,
які беруть участь у справі, їх місце
проживання або місцезнаходження;
клопотання особи, яка подала скаргу
3. Постановлення ухвали про
3. апелянт до відкриття провадження у справі
відмову у відкритті апеляційного
подав заяву про повернення йому апеляційної
провадження у справі
скарги; апеляційну скаргу подано
недієздатною особою; закінчився строк дії
довіреності, яка подана для підтвердження
повноважень судового представника
4. Постановлення ухвали про
4. перебування сторони на строковій
зупинення провадження у справі
військовій службі або альтернативній
(невійськовій) службі не за місцем
проживання; захворювання сторони,
підтвердженого медичною довідкою, що
виключає можливість явки до суду протягом
тривалого часу; перебування сторони у
тривалому службовому відрядженні
5. відповідач не сплатив витрат на
інформаційно-технічне забезпечення;
сторони не уклали договору про передачу
справи на розгляд третейського суду
6. справа підлягає розгляду в порядку
цивільного судочинства; апелянт сплатив
витрати на інформаційно-технічне
забезпечення
23
«Визначте підстави для вчинення наступних процесуальних дій судом при перегляді судового
рішення»:

1.Постановлення ухвали про
залишення без руху заяви про
перегляд рішення суду у зв’язку
з нововиявленими обставинами
2. Скасування рішення суду
та ухвалення нового рішення
апеляційним судом
3. Постановлення ухвали про
відмову у відкритті апеляційного
провадження у справі
4. Постановлення ухвали про
повернення апеляційної скарги
5.Постановлення ухвали про
залишення апеляційної скарги
без розгляду
6. Постановлення ухвали про
закриття провадження у справі

А. невідповідність висновків місцевого суду
обставинам справи
В. не зазначено дати ухвалення рішення суду
С. несплата судового збору
D.померла фізична особа, яка була позивачем
у справі, якщо спірні правовідносини не
допускають правонаступництва

24
«Визначте підстави для вчинення наступних процесуальних дій касаційним судом при
перегляді судового рішення»:
1. Скасування рішення
суду
А.якщо застосовано закон, який не
та ухвалення нового рішення
поширюється на ці правовідносини, чи не
касаційним судом
застосовано закон, який підлягав
застосуванню
2. Постановлення ухвалу про
В. якщо визнає, що рішення ухвалено з
відхилення касаційної скарги і
додержанням норм матеріального і
залишення рішення без змін
процесуального права
3. Постановлення ухвали про
С.закінчився строк дії довіреності, яка подана
відмову у відкритті касаційного
для підтвердження повноважень судового
провадження у справі
представника
4. Постановлення ухвали про
D. справа не підлягає розгляду в порядку
повернення касаційної скарги
цивільного судочинства
5.Постановлення ухвали про
залишення касаційної скарги
без розгляду
6. Постановлення ухвали про
закриття провадження у справі
25
«Визначте підстави для вчинення наступних процесуальних дій судом при перегляді судового
рішення»:
1. Скасування рішення суду
А.рішення суду у справі, яка переглядається
Верховним Судом України
з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 355 ЦПК
та ухвалення нового рішення
України є незаконним
2. Постановлення ухвали про
В.ліквідовано юридичну особу, яка касаційну
повернення заяви про перегляд
апеляційну скаргу
рішення суду у зв’язку з
С. справа не підсудна суду, до якого подано
нововиявленими обставинами
заяву про перегляд рішення суду у зв’язку з
нововиявленими обставинами
3. Постановлення ухвали про
D.апеляційну скаргу подано недієздатною
відмову у відкритті касаційного
особою
провадження у справі
4. Постановлення ухвали про
повернення апеляційної скарги
5.Постановлення ухвали про

залишення апеляційної скарги
без розгляду
6. Постановлення ухвали про
закриття провадження у справі
26
Послідовно вкажіть процесуальні дії, що вчиняються на стадії апеляційного перегляду:
1. Призначення справи до розгляду в апеляційному суді; 2. Підготовка справи до розгляду
апеляційним судом; 3. Відкриття апеляційного провадження у справі.
27
Послідовно вкажіть процесуальні дії, що вчиняються на стадії касаційного перегляду:
1. Попередній розгляд справи касаційним судом 2. Підготовка справи до касаційного розгляду;
3. Відкриття касаційного провадження у справі.
28
Послідовно вкажіть процесуальні дії розгляду справи апеляційним судом при перегляді
рішення суду:
1. З'ясування обставин і перевірка їх доказами; 2. Доповідь судді-доповідача про зміст рішення,
яке оскаржено, доводи апеляційної скарги, межі, в яких повинні здійснюватися перевірка
рішення, встановлюватися обставини і досліджуватися докази; 3. виступ осіб, які беруть участь
у справі, у судових дебатах.
29
. «Після закінчення касаційного провадження справа протягом …………… днів повертається до суду,
який її розглядав»
30
«Якщо заявник усунув недоліки заяви в установлений строк, вона вважається ……………..
день первинного її подання до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і
кримінальних справ»
31
«Рішення або ухвала суду, якими закінчено розгляд справи, що набрали законної сили, а
також ……………………...можуть бути переглянуті у зв'язку з нововиявленими обставинами»
32
„Провадження, в межах якого розглядається і вирішується спір про захист порушених,
невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають з цивільних, житлових,
земельних, сімейний, трудових відносин, а також з інших називається …”.
33
„Вимога позивача до відповідача, звернена через суд, про захист прав, свобод чи інтересів, яка
здійснюється в певній, визначеній законом, процесуальній формі – це …”.
34
„Особи, які беруть участь в справі, спір яких про суб'єктивне право або особистий інтерес, що
охороняється законом, суд повинен розглянути і вирішити називаються …”.
35
„Матеріально-правова вимога позивача до відповідача, відносно якої суд має ухвалити рішення
– це …”.
36
„Обставини, якими позивач обґрунтовує свої вимоги – це …”.

37
„Вимога позивача, відповідно до способів захисту цивільних прав та інтересів судом про
присудження, визнання чи перетворення певних правовідносин – це …”.
38
Твердження, що кожний позов складається з трьох елементів: предмета, підстави, змісту:
А. вірне; В. невірне
39
Твердження, що позови класифікуються за матеріально-правовим критерієм на три види:
позови про присудження, позови про визнання, перетворювальні позови:
А. вірне; В. невірне
40
Твердження, що позов про стягнення аліментів за способом захисту цивільних прав та інтересів
належить позовів про присудження:
А. вірне; В. невірне
41
Твердження, що позов про визнання правочину недійсним визнається позитивним позовом про
визнання:
А. вірне; В. невірне
42
Твердження, що позов про розірвання шлюбу є перетворювальним позовом:
А. вірне; В. невірне
43
Твердження, що місцевим судом розглядаються справи по спорам, що виникають з цивільних,
сімейних, трудових та інших правовідносин за правилами заочного провадження:
А. вірне; В. невірне

44
Проведіть відповідність:
1.
Позови про присудження
2.

Позови про визнання

3.

Перетворювальні позови

45
Проведіть відповідність:
1. Класифікація позовів за матеріальноправовим критерієм
2. Класифікація позовів за процесуальноправовим
критерієм
3. За характером інтересу, що захищається

46
Проведіть відповідність:
1.Забезпечення позову

2.Забезпечення доказів

47
Проведіть відповідність
1.Підстава зупинення провадження

1.Позов про визнання права власності
Позов про визнання право чину недійсним
2.Позов про виділення частини з спільного
майна
Позов про розірвання шлюбу
3. Позов про виселення із житлових
приміщень
Позов про стягнення аліментів
Позов про стягнення боргових сум на
підставі договору позики

1.Позови про присудження, позови про
визнання, перетворювальні позови
2. Цивільні, житлові, земельні, сімейні,
трудові правовідносини
3. Особисті; для захисту державних і
публічних інтересів; для захисту інтересів
інших осіб.

1.накладення арешту на майно;
заборона вчиняти певні дії;
зупиненя продажу арештованого майна;
зупинення
стягнення
на
підставі
виконавчого документу.
встановлення обов’язку вчиняти певні дії
2.допит свідків;
призначення експертизи;
витребування та огляд доказів;
одержання пояснень від сторони;
заборона дій, що спрямовані на знищення
доказів
вилучення доказів на час розгляду

3.Підстави залишення заяви без розгляду

1.Належним чином повідомлений позивач
повторно не з’явився в судове засідання,
якщо від нього не надійшла заява про
розгляд справи за його відсутності
2.Звернення із судовим дорученням про
надання правової допомоги до іноземного
суду
3.Ліквідовано юридичну особу

48
Проведіть відповідність
1.Зміст позову

1.Матеріально-правова вимога позивача до

2.Підстава закриття провадження

відповідача, відносно якої суд має ухвалити
рішення
2.Предмет позову

2.Обставини, якими позивач обґрунтовує
свої вимоги

3.Підстава позову

3.Вимога позивача, відповідно до способів
захисту цивільних прав та інтересів судом
про
присудження,
визнання
чи
перетворення певних правовідносин
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Проведіть відповідність
1.Підстави постановки заочного рішення

1. неявка відповідача в судове засідання,
який повідомлений належним чином, від
якого не надійшло заяви про розгляд справи
за його відсутності або якщо повідомлені
причини визнані судом неповажними
2.Умови проведення заочного розгляду 2.повторна неявка відповідача в судове
справи
засідання, який повідомлений належним
чином
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Вкажіть кому належить процесуальне
право:
1) зменшити розмір позовних вимог;
2) пред’явити зустрічний позов;
3) укласти мирову угоду;
4) заявити відвід прокурору;
5) відмовитися від позову;
6) визнати позов
51
Вкажіть кому належить процесуальне
право:
1) визнати позов частково;
2) клопотати про передачу справи на
розгляд третейського суду;
3) заявити відвід судді;
4) заявити відвід судому розпоряднику;
5) збільшити розмір позовних вимог;
6) заявити клопотання про призначення
експертизи.
52
Вкажіть різновид підсудності справ:
1) про стягнення аліментів;
2) про зняття арешту з майна;
3) про витребування майна з чужого
незаконного володіння;
4) про захист прав споживачів;
5) про визнання права власності на
квартиру;
6) про розлучення з чоловіком-суддею.

А) позивачу
B) відповідачу
C) і позивачу і відповідачу
D) ні позивачу ні відповідачу.

А) позивачу
B) відповідачу
C) і позивачу і відповідачу
D) ні позивачу ні відповідачу.

А) підсудність за місцезнаходженням
відповідача
B) підсудність за вибором позивача
C) виключна підсудність
D) підсудність справ, у яких однією зі
сторін є суддя

53
Послідовно вкажіть стадії розгляду цивільної справи в суді першої інстанції:
1.судовий розгляд
2.попереднє судове засідання
3.відкриття провадження у справі
54
Вкажіть послідовність виступу осіб, які беруть участь у справі у судових дебатах:
1.Відповідач
2.Представник Позивача
3. Третя особа на стороні Позивача
4.Третя особа на стороні Відповідача
5.Представник Відповідача
6.Позивач
7.Третя особа із самостійними вимогами
55
Вкажіть послідовність надання пояснень осіб, які беруть участь у справі:
1.пояснення позивача
2.пояснення відповідача
3.пояснення інших осіб, які беруть участь у справі
4.пояснення третьої особи, яка бере участь на стороні позивача
5.пояснення третьої особи, яка бере участь на стороні відповідача
56
Вкажіть послідовність дій головуючого судді на початку розгляду справи по суті:
1.доповідь головуючого про зміст заявлених вимог
2.доповідь головуючого про визнання сторонами певних обставин під час попереднього
судового засідання
3.з’ясування чи підтримує позивач свої вимоги;
4.з’ясовує чи визнає відповідач вимоги позивача;
5.з’ясовує чи не бажають сторони укласти мирову угоду
6. з’ясовує чи не бажають сторони звернутися для вирішення спору до третейського суду
57
Вкажіть в якій послідовності здійснюється спадкування за законом:
1.рідні брати та сестри;
2.діти спадкодавця, зачаті за життя і народжені після його смерті;
3.дятько та тітка;
4. інші родичі спадкодавця
5.особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім’єю не менш як років

1
Доповнити твердження вставивши одне слово:
„Відмова у відкритті провадження у справі __________________повторному зверненню до суду
з таким самим позовом”.
2
Доповнити твердження вставивши словосполучення:
„Питання про необхідність проведення_________________________________вирішується
суддею під час відкриття провадження у справі”.
3
Доповнити твердження вставивши слово:
„Якщо умови мирової угоди не суперечать закону, не порушують права чи інтереси інших осіб
суд ________________провадження у справі”

