
Розділ 13 НАКАЗНЕ ПРОВАДЖЕННЯ 

Завдання № 571 (складність 1) 
1.Судовий наказ може бути видано, якщо:  
► тимчасово вилучено докази для дослідження судом;  
► застосовано привід. 
► попереджено відповідача;  
► видалено свідка із залу судового засідання;  
► заявлено вимогу, про стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних 
послуг;  
 
Завдання № 572 (складність 1) 
У судовому наказі зазначаються:  
► сума судових витрат, що подарована заявником і не підлягає стягненню на його 
користь з боржника 
► дата укладення мирової угоди  
► сума грошових коштів, які підлягають стягненню  
► посилання на теоретичні доктрини, на підставі яких підлягають задоволенню 
заявлені вимоги  
► розрахунковий рахунок юридичної особи в установі банку за кордоном  
 
Завдання № 573 (складність 1) 
Як повинен вчинити суд, якщо подаються заяви про видачу судового наказу, в яких 
вимоги щодо стягнення з боржника грошових коштів або витребування майна 
пред’являються разом з іншими вимогами:  
► суд відмовляє у прийнятті заяви про видачу судового наказу в такому випадку 
► суд видає єдиний судовий наказ за усіма заявлених вимогах  
► суд вправі роз’єднати позовні вимоги у самостійні провадження  
► суд постановляє ухвалу про відмову у прийнятті заяви про видачу судового наказу 
в частині тих вимог, за якими судовий наказ відповідно до ЦПК України виданий бути 
не може  
► жодна із наведених відповідей не є правильною  
 
Завдання № 574 (складність 1) 
Які з наведених положень щодо виконання судового наказу є правильними:  
► судовий наказ є виконавчим документом  
► на кожен судовий наказ суд видає один виконавчий лист  
► щодо судового наказу не застосовуються правила негайного виконання судових 
рішень  
► стягувач має право пред’явити наказ до виконання протягом року з моменту його 
видачі  
► судовий наказ не підлягає примусовому виконанню 
 
Завдання № 575 (складність 1) 
Судовий наказ може бути видано, якщо:  
► попереджено відповідача;  
► застосовано привід. 
► заявлено вимогу про компенсацію витрат на проведення розшуку відповідача, 
боржника, дитини або транспортних засобів боржника.  
► видалено свідка із залу судового засідання;  
► тимчасово вилучено докази для дослідження судом;  
 
Завдання № 576 (складність 1) 
Судовий наказ може бути видано, якщо:  
► попереджено відповідача;  
► заявлено вимогу про стягнення нарахованої, але не виплаченої працівникові суми 



заробітної плати;  
► тимчасово вилучено докази для дослідження судом;  
► видалено свідка із залу судового засідання;  
► застосовано привід. 
 
Завдання № 577 (складність 2) 
Судовий наказ може бути видано, якщо:  
► заявлено вимогу про присудження аліментів на дитину в розмірі 30% 
прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, якщо ця вимога не пов’язана із 
встановленням чи оспорюванням батьківства (материнства) та необхідністю 
залучення інших зацікавлених осіб  
► видалено свідка із залу судового засідання  
► тимчасово вилучено докази для дослідження судом  
► заявлено вимогу про компенсацію витрат на проведення розшуку відповідача, 
боржника, дитини або транспортних засобів боржника  
► заявлено вимогу про стягнення нарахованої, але не виплаченої працівникові суми 
заробітної плати  
► застосовано привід. 
► попереджено відповідача  
 
Завдання № 578 (складність 2) 
У судовому наказі зазначаються:  
► дата видачі наказу  
► посилання на теоретичні доктрини, на підставі яких підлягають задоволенню 
заявлені вимоги  
► сума судових витрат, що подарована заявником і не підлягає стягненню на його 
користь з боржника 
► дата укладення мирової угоди  
► сума грошових коштів, які підлягають стягненню  
► найменування суду, прізвище та ініціали судді, який видав судовий наказ  
► розрахунковий рахунок юридичної особи в установі банку за кордоном  
 
Завдання № 579 (складність 2) 
Як повинен вчинити суд, якщо подаються заяви про видачу судового наказу, в яких 
вимоги щодо стягнення з боржника грошових коштів пред’являються разом з іншими 
вимогами:  
► суд постановляє ухвалу про відмову у прийнятті заяви про видачу судового наказу 
в частині тих вимог, за якими судовий наказ відповідно до ЦПК України виданий бути 
не може  
► суд видає єдиний судовий наказ за усіма заявлених вимогах  
► суд вправі роз’єднати позовні вимоги у самостійні провадження  
► жодна із наведених відповідей не є правильною  
► якщо вимоги між собою тісно пов’язані або видаються спірними, суд повинен 
відмовити у прийнятті заяви про видачу судового наказу  
► видати наказ щодо тих вимог, які передбачені в ЦПК України як такі, за якими 
може бути видано судовий наказ  
► суд відмовляє у прийнятті заяви про видачу судового наказу в такому випадку 
 
Завдання № 580 (складність 2) 
Які з наведених положень щодо виконання судового наказу є правильними:  
► стягувач має право пред’явити наказ до виконання за правилами виконавчого 
провадження протягом трьох років  
► негайному виконанню підлягає судовий наказ у справах про присудження 
працівникові виплати заробітної плати, але не більше ніж за один місяць  
► щодо судового наказу не застосовуються правила негайного виконання судових 
рішень  



► судовий наказ не підлягає примусовому виконанню 
► стягувач має право пред’явити наказ до виконання протягом року з наступного дня 
після набрання ним законної сили  
► судовий наказ є виконавчим документом  
► на кожен судовий наказ суд видає один виконавчий лист  
 
Завдання № 581 (складність 2) 
Які із наведених положень, що стосуються вимог про стягнення нарахованої, але не 
виплаченої працівникові суми заробітної плати, є правильними:  
► такі вимоги розглядаються у порядку позовного провадження  
► судовий наказ за такими вимогах не може підлягати примусовому виконанню  
► на такі вимоги поширюється загальна позовна давність у три роки 
► на такі вимоги не поширюється позовна давність  
► одночасно із видачею судового наказу про стягнення нарахованої, але не 
виплаченої заробітної плати, може видаватися судовий наказ за вимогами стягувача 
про стягнення компенсації за порушення строків виплати заробітної плати  
► до таких вимог застосовується виключна підсудність  
► такі вимоги можуть пред’являтися за місцезнаходженням роботодавця або місцем 
проживання заявника  
 
Завдання № 582 (складність 2) 
Вкажіть підстави для відмови у прийнятті заяви про видачу судового наказу:  
► заявлено вимогу 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  
► із заяви і поданих документів не вбачається спір про право  
► заяву про видачу судового наказу не оплачено судовим збором 
► боржник подав заяву про скасування судового наказу  
► заявлено вимогу про розірвання шлюбу подружжям, що не має дітей  
► із заяви і поданих документів вбачається спір про право  
► заявлено вимогу про стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної плати  
 
Завдання № 583 (складність 2) 
Наслідки неналежного оформлення заяви про видачу судового наказу:  
► якщо після надання строку для сплати витрат на інформаційно-технічне 
забезпечення, заявник їх не оплатить, то суд постановляє ухвалу про відмову у 
видачі судового наказу 
► якщо не сплачено судовий збір за подання заяви про видачу судового наказу, суд 
постановляє ухвалу про залишення заяви без руху та надає строк для усунення 
недоліків  
► якщо не сплачено судовий збір за подання заяви про видачу судового наказу, суд 
повертає заяву стягувачу  
► якщо після надання строку для сплати судового збору, заявник його не оплатить, 
то суд постановляє ухвалу про повернення заяви про видачу судового наказу  
► якщо до заяви про видачу судового наказу не додано доказів, що підтверджують 
вимоги заявника, суд повертає таку заяву без розгляду  
► якщо до заяви про видачу судового наказу не додано її копії та копії, доданих до 
неї документів, що підтверджують вимоги заявника, суд залишає таку заяву без руху  
► ЦПК не визначає наслідків неналежного оформлення заяви про видачу судового 
наказу  
 
Завдання № 584 (складність 2) 
Які із наведених положень, що стосуються наслідків повернення або відмови у 
прийнятті заяви про видачу судового наказу, є правильними:  
► відмова у прийнятті заяви про видачу судового наказу не є перешкодою для 
повторного звернення з такою самою заявою після усунення підстав для відмови у її 



прийнятті 
► відмова у прийнятті заяви про видачу судового наказу унеможливлює повторне 
звернення з такою самою заявою, при цьому заявник може звернутися з такими ж 
вимогами у позовному порядку  
► повернення заяви про видачу судового наказу унеможливлює повторне звернення 
з такою самою заявою  
► у разі відмови в прийнятті заяви про видачу судового наказу внесена сума 
судового збору стягувачу не повертається  
► відмова у прийнятті заяви про видачу судового наказу унеможливлює повторне 
звернення з такою самою заявою, при цьому заявник не може звернутися з такими ж 
вимогами у позовному порядку та в окремому провадженні  
► повернення заяви про видачу судового наказу не є перешкодою для повторного 
звернення з такою самою заявою після усунення її недоліків  
► ухвала про відмову у прийнятті заяви про видачу судового наказу не підлягає 
апеляційному оскарженню  
 
Завдання № 585 (складність 2) 
Які з наведених властивостей судового наказу зазначені правильно:  
► судовий наказ є результатом розгляду справи в окремому провадженні  
► судовий наказ є особливою формою судового рішення  
► судовий наказ видається лише за вимогами, що визначені ЦПК України  
► судовий наказ є результатом розгляду справи в позовному провадженні  
► судовий наказ є виконавчим документом  
► судовий наказ підлягає касаційному оскарженню в загальному порядку 
► судовий наказ не може бути скасований судом, що його видав  
 
Завдання № 586 (складність 2) 
Вимоги, за якими може бути видано судовий наказ:  
► заявлено вимогу про стягнення нарахованої, але не виплаченої працівникові суми 
заробітної плати  
► заявлено вимогу про компенсацію витрат на проведення розшуку відповідача, 
боржника, дитини або транспортних засобів боржника  
► позивач захворів.  
► попереджено відповідача  
► заявлено вимогу про стягнення заборгованості за оплату телекомунікаційних 
послуг 
► застосовано привід  
► було арештовано майно  
 
Завдання № 587 (складність 2) 
Вкажіть положення, які є правильними щодо набрання судовим наказом законної 
сили:  
► судовий наказ набирає законної сили з моменту його проголошення  
► судовий наказ набирає законної сили після закінчення строку подання заяви про 
апеляційне оскарження, якщо заяву не було подано  
► у разі подання апеляційної скарги судовий наказ, якщо його не скасовано, набирає 
законної сили після розгляду справи апеляційним судом  
► за кожним судовим наказом, що набрав законної сили, видається один виконавчий 
лист  
► у разі ненадходження заяви від боржника про скасування судового наказу 
протягом трьох днів після закінчення строку на її подання, судовий наказ набирає 
законної сили 
► судовий наказ, який набрав законної сили, суд надсилає його у державну 
виконавчу службу  
► якщо суд за результатами розгляду заяви про скасування судового наказу змінив 
судовий наказ, то змінений судовий наказ набирає законної сили після закінчення 



строку на подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано  
 
Завдання № 588 (складність 2) 
В апеляційному порядку можна оскаржити такі процесуальні документи, що 
приймаються в наказному провадженні:  
► ухвалу про залишення заяви про видачу судового наказу без руху  
► судовий наказ, щодо якого суд прийняв ухвалу про залишення заяви про його 
скасування без задоволення  
► судовий наказ  
► ухвалу про скасування судового наказу  
► копію судового наказу  
► ухвалу про відмову у прийнятті заяви про видачу судового наказу  
► змінений судовий наказ. 
 
Завдання № 589 (складність 2) 
Вкажіть положення, які є правильними щодо наказного провадження:  
► при поданні заяви про видачу судового наказу витрати на інформаційно-технічне 
забезпечення сплачуються у розмірі, визначеному законодавством 
► у разі прийняття судом ухвали про відкриття наказного провадження, суд у 
триденний строк з моменту її постановлення видає судовий наказ по суті заявлених 
вимог  
► заява про видачу судового наказу може подаватися представником  
► визначений у ЦПК перелік вимог, за якими може бути видано судовий наказ, не є 
вичерпним  
► у наказному провадженні застосовуються загальні правила підсудності  
► при поданні заяви про видачу судового наказу витрати на інформаційно-технічне 
забезпечення не сплачуються  
► заява про видачу судового наказу завжди подається за місцем проживання 
заявника  
 
Завдання № 590 (складність 2) 
Які із наведених положень щодо судових витрат у наказному провадженні є 
правильними:  
► за подання заяви про видачу судового наказу сплачується судовий збір у розмірі 
1% від ціни позову, але не менше трьох неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян  
► у наказному провадженні відсутні витрати, пов’язані проведенням огляду доказів 
за їх місцезнаходженням  
► у наказному провадженні наявні усі судові витрати, що і в справах позовного 
провадження  
► у разі відмови в прийнятті заяви про видачу судового наказу стягувачу 
повертається внесена сума судового збору 
► витрати на правову допомогу при видачі судового наказу за умови достатньої 
обґрунтованості їх розміру, повинні стягуватися з боржника за загальними 
правилами  
► у наказному провадженні відсутні витрати стягувача та боржника, що пов’язані з 
явкою до суду  
► при поданні заяви про видачу судового наказу витрати на інформаційно-технічне 
забезпечення не сплачуються  
 
Завдання № 591 (складність 2) 
Які із наведених положень щодо вирішення питання про відкриття наказного 
провадження є правильними:  
► якщо стягувач до моменту відкриття наказного провадження подав заяву про 
повернення заяви про видачу судового наказу, то суд повинен повернути стягувачеві 
заяву про видачу судового наказу  



► відмова у прийнятті заяви про видачу судового наказу не є перешкодою для 
повторного звернення з такою самою заявою після усунення підстав для відмови у її 
прийнятті  
► ухвала про відмову у прийнятті заяви про видачу судового наказу не підлягає 
апеляційному оскарженню 
► якщо заявлено вимогу, яка ґрунтується на правочині, вчиненому у письмовій 
формі, суддя повертає заяву про видачу судового наказу  
► ухвала про відмову у прийнятті заяви про видачу судового наказу підлягає 
апеляційному оскарженню  
► відмова у прийнятті заяви про видачу судового наказу унеможливлює повторне 
звернення з такою самою заявою, при цьому заявник не може звернутися з такими ж 
вимогами у позовному порядку та в окремому провадженні  
► про відкриття наказного провадження суд постановляє ухвалу;  
 
Завдання № 592 (складність 2) 
Які із наведених положень щодо вирішення питання про відкриття наказного 
провадження є правильними:  
► суд не вправі відмовити у прийнятті заяви про видачу судового наказу з підстави 
спливу строку позовної давності  
► відмова у прийнятті заяви про видачу судового наказу унеможливлює повторне 
звернення з такою самою заявою, при цьому заявник не може звернутися з такими ж 
вимогами у позовному порядку та в окремому провадженні  
► ухвала про відмову у прийнятті заяви про видачу судового наказу не підлягає 
апеляційному оскарженню  
► суддя відмовляє у прийнятті заяви про видачу судового наказу, якщо із заяви і 
поданих документів вбачається спір про право 
► якщо заявлено вимогу, яка ґрунтується на правочині, вчиненому у письмовій 
формі, суддя повертає заяву про видачу судового наказу  
► при поданні заяви про видачу судового наказу витрати на інформаційно-технічне 
забезпечення сплачуються у розмірі, визначеному законодавством  
► відмова у прийнятті заяви про видачу судового наказу не є перешкодою для 
повторного звернення з такою самою заявою після усунення підстав для відмови у її 
прийнятті  
 
Завдання № 593 (складність 2) 
Вкажіть положення, які є неправильними щодо наказного провадження:  
► заява про видачу судового наказу може подаватися представником  
► у наказному провадженні застосовуються загальні правила підсудності  
► якщо із заяви про видачу судового наказу вбачається спір про право, суддя 
повертає таку заяву  
► при поданні заяви про видачу судового наказу судовий збір не сплачується  
► якщо із заяви про видачу судового наказу вбачається спір про право, суддя 
відмовляє у її прийнятті 
► при поданні заяви про видачу судового наказу витрати на інформаційно-технічне 
забезпечення сплачуються у розмірі, визначеному законодавством  
► визначений у ЦПК перелік вимог, за якими може бути видано судовий наказ, не є 
вичерпним  
 
Завдання № 594 (складність 2) 
До характерних ознак наказного провадження належать:  
► у наказному провадженні відсутній судовий розгляд  
► судовий наказ у випадках, визначених ЦПК України, може бути оскаржений в 
апеляційному порядку 
► у наказному провадженні наявний спір про право  
► в порядку наказного провадження розглядаються усі справи, що виникають з 
цивільних, земельних, сімейних, трудових правовідносин  



► ЦПК України містить вичерпний перелік вимог, які розглядаються в порядку 
наказного провадження  
► процесуальним засобом порушення судової діяльності щодо захисту прав у 
наказному провадженні є позов  
► у наказному провадженні стягувач має ті ж права, що й позивач  
 
Завдання № 595 (складність 2) 
До характерних ознак наказного провадження належать:  
► судовий наказ у випадках, визначених ЦПК України, може бути оскаржений в 
апеляційному порядку  
► у наказному провадженні наявний спір про право  
► у наказному провадженні відсутнє попереднє судове засідання  
► у наказному провадженні досліджуються лише письмові докази, що підтверджують 
вимоги заявника 
► в порядку наказного провадження розглядаються усі справи, що виникають з 
цивільних, земельних, сімейних, трудових правовідносин  
► ЦПК містить невичерпний перелік вимог, які розглядаються в порядку наказного 
провадження  
► процесуальним засобом порушення судової діяльності щодо захисту прав у 
наказному провадженні є позов  
 
Завдання № 596 (складність 2) 
Які з наведених властивостей судового наказу зазначені правильно:  
► судовий наказ є результатом розгляду справи в позовному провадженні  
► судовий наказ може бути скасований суддею, який його видав, за заявою 
боржника  
► у змісті судового наказу є лише дві частини -вступна та резолютивна  
► судовий наказ підлягає апеляційному оскарженню в загальному порядку  
► судовий наказ є результатом розгляду справи в окремому провадженні  
► судовий наказ є виконавчим документом  
► судовий наказ не може бути скасований судом, що його видав 
 
Завдання № 597 (складність 2) 
Особами, які беруть участь у наказному провадженні, є:  
► треті особи, що не заявляють самостійних вимог  
►  заявник (стягувач), боржник  
► представники стягувача та боржника  
► органи та особи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси 
інших осіб 
► особа, яка надає правову допомогу  
► відповідач  
► позивач  
 
Завдання № 598 (складність 2) 
За результатами розгляду заяви про скасування судового наказу суд має право:  
► надходження заяви боржника про скасування судового наказу у встановлений 
строк призводить завжди до скасування судового наказу  
► змінити судовий наказ  
► залишити судовий наказ без руху  
► передати справу на розгляд суду апеляційної інстанції 
► залишити заяву про скасування судового наказу без задоволення  
► скасувати судовий наказ та роз’яснити, що заявлені стягувачем вимоги можуть 
бути розглянуті в позовному провадженні з додержанням загальних правил щодо 
пред’явлення позову  
► закрити наказне провадження  
 



Завдання № 599 (складність 2) 
Які із наведених положень щодо судових витрат у наказному провадженні є 
неправильними:  
► у наказному провадженні відсутні витрати, пов’язані проведенням огляду доказів 
за їх місцезнаходженням  
► витрати на правову допомогу при видачі судового наказу за умови достатньої 
обґрунтованості їх розміру, повинні стягуватися з боржника за загальними 
правилами  
► у разі відмови в прийнятті заяви про видачу судового наказу стягувачу 
повертається внесена сума судового збору 
► при поданні заяви про видачу судового наказу підлягають сплаті витрати на 
інформаційно-технічне забезпечення  
► у наказному провадженні наявні усі судові витрати, що і в справах позовного 
провадження  
► за подання заяви про видачу судового наказу справляється судовий збір у розмірі, 
встановленому законом  
► у наказному провадженні відсутні витрати стягувача та боржника, що пов’язані з 
явкою до суду  
 
Завдання № 600 (складність 2)За подання заяви про видачу судового наказу 
сплачується судовий збір у розмірі  __?__ відсотків ставки, яка визначається з 
оспорюваної суми у разі звернення в суд з позовом у порядку позовного 
провадження 
 
Завдання № 601 (складність 3) 
Вимоги, за якими може бути видано судовий наказ:  
► видалено свідка із залу судового засідання  
► заявлено вимогу 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  
► заявлено вимогу про присудження аліментів на дитину в розмірі тридцяти відсотків 
прожиткового мінімуму для дити відповідного віку, якщо ця вимога не пов’язана із 
встановленням чи оспорюванням батьківства (материнства) та необхідністю 
залучення інших зацікавлених осіб  
► застосовано привід  
► заявлено вимогу про компенсацію витрат на проведення розшуку відповідача, 
боржника, дитини або транспортних засобів боржника  
► позивач захворів. 
► заявлено вимогу про стягнення нарахованої, але не виплаченої працівникові суми 
заробітної плати  
► тимчасово вилучено докази для дослідження судом  
► було арештовано майно  
 
Завдання № 602 (складність 3) 
Вкажіть положення, які є правильними щодо наказного провадження:  
► при поданні заяви про видачу судового наказу сплачуються витрати на 
інформаційно-технічне забезпечення  
► якщо із заяви про видачу судового наказу вбачається спір про право, суддя 
повертає таку заяву  
► заява про видачу судового наказу може подаватися представником  
► із заявою про видачу судового наказу можуть звернутися органи та особи, яким 
законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб 
► якщо із заяви про видачу судового наказу вбачається спір про право, суддя 
відмовляє у її прийнятті  
► у наказному провадженні застосовуються загальні правила підсудності  
► заява про видачу судового наказу завжди подається за місцем проживання 



заявника  
► судовий наказ видається протягом п’яти днів з дня надходження заяви про 
скасування судового наказу  
► визначений у ЦПК перелік вимог, за якими може бути видано судовий наказ, є 
вичерпним  
 
Завдання № 603 (складність 3) 
Які із наведених положень щодо судових витрат у наказному провадженні є 
правильними:  
► у разі відмови в прийнятті заяви про видачу судового наказу стягувачу 
повертається внесена сума судового збору 
► у наказному провадженні наявні усі судові витрати, що і в справах позовного 
провадження  
► у наказному провадженні відсутні витрати, пов’язані з проведенням огляду доказів 
за їх місцезнаходженням  
► за подання заяви про видачу судового наказу сплачується судовий збір у розмірі 
50% ставки, яка визначається з оспорюваної суми у разі звернення в суд з позовом у 
порядку позовного провадження  
► витрати на правову допомогу при видачі судового наказу за умови достатньої 
обґрунтованості їх розміру, повинні стягуватися з боржника за загальними 
правилами  
► за подання заяви про видачу судового наказу сплачується судовий збір у розмірі 
1% від ціни позову, але не менше трьох неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян  
► у наказному провадженні відсутні витрати стягувача та боржника, що пов’язані з 
явкою до суду  
► при поданні заяви про видачу судового наказу витрати на інформаційно-технічне 
забезпечення не сплачуються  
► при поданні заяви про видачу судового наказу підлягають сплаті витрати на 
інформаційно-технічне забезпечення  
 
Завдання № 604 (складність 3) 
Які із наведених положень щодо відмови у прийнятті заяви про видачу судового 
наказу є правильними:  
► ухвала про відмову у прийнятті заяви про видачу судового наказу підлягає 
апеляційному оскарженню  
► строк постановлення ухвали про відмову у прийнятті заяви про видачу судового 
наказу має бути аналогічним строку видачі судового наказу  
► суд не вправі відмовити у прийнятті заяви про видачу судового наказу з підстави 
спливу строку позовної давності  
► суд відмовляє у прийнятті заяви про видачу судового наказу, якщо після смерті 
фізичної особи, які є однією із сторін у справі, правовідносини не допускають 
правонаступництво  
► відмова у прийнятті заяви про видачу судового наказу унеможливлює повторне 
звернення з такою самою заявою, при цьому заявник не може звернутися з такими ж 
вимогами у позовному порядку та в окремому провадженні  
► якщо заявлено вимогу, яка ґрунтується на правочині, вчиненому у письмовій 
формі, суддя повертає заяву про видачу судового наказу  
► відмова у прийнятті заяви про видачу судового наказу не є перешкодою для 
повторного звернення з такою самою заявою після усунення підстав для відмови у її 
прийнятті  
► ухвала про відмову у прийнятті заяви про видачу судового наказу не підлягає 
апеляційному оскарженню 
► суддя відмовляє у прийнятті заяви про видачу судового наказу, якщо із заяви і 
поданих документів вбачається спір про право  
 



Завдання № 605 (складність 3) 
Вкажіть положення, які є неправильними щодо наказного провадження:  
► судовий наказ видається протягом п’яти днів з дня надходження заяви про 
скасування судового наказу 
► у наказному провадженні застосовуються загальні правила підсудності  
► якщо із заяви про видачу судового наказу вбачається спір про право, суддя 
відмовляє у її прийнятті  
► визначений у ЦПК перелік вимог, за якими може бути видано судовий наказ, не є 
вичерпним  
► заява про видачу судового наказу завжди подається за місцем проживання 
заявника  
► при поданні заяви про видачу судового наказу не сплачуються витрати на 
інформаційно-технічне забезпечення  
► якщо із заяви про видачу судового наказу вбачається спір про право, суддя 
повертає таку заяву  
► при поданні заяви про видачу судового наказу не сплачуються витрати на 
інформаційно-технічне забезпечення  
► заява про видачу судового наказу може подаватися представником  
 
Завдання № 606 (складність 3) 
Вкажіть положення, які є правильними щодо набрання судовим наказом законної 
сили:  
► за кожним судовим наказом, що набрав законної сили, видається один виконавчий 
лист  
► у разі подання апеляційної скарги судовий наказ чи змінений судовий наказ, якщо 
його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом  
► у разі подання апеляційної скарги судовий наказ, якщо його не скасовано, набирає 
законної сили після розгляду справи апеляційним судом  
► судовий наказ, який набрав законної сили, суд видає стягувачеві для пред’явлення 
його до виконання  
► у разі ненадходження заяви від боржника про скасування судового наказу 
протягом трьох днів після закінчення строку на її подання, судовий наказ набирає 
законної сили  
► якщо було подано заяву про апеляційне оскарження, але апеляційна скарга не 
була подана у встановлений строк, судовий наказ набирає законної сили після 
закінчення цього строку  
► судовий наказ набирає законної сили за наявності даних про отримання 
боржником копії наказу  
► у разі ненадходження заяви від боржника про скасування судового наказу 
протягом десяти днів з дня отримання копії судового наказу, судовий наказ набирає 
законної сили 
► судовий наказ набирає законної сили з моменту його проголошення  
 
Завдання № 607 (складність 3) 
Які з наведених положень щодо скасування судового наказу є правильними:  
► в ухвалі про скасування судового наказу суд роз’яснює, що заявлені стягувачем 
вимоги можуть бути розглянуті в окремому провадженні з додержанням загальних 
правил щодо пред’явлення позову  
► про залишення заяви про скасування судового наказу без розгляду чи про 
прийняття такої заяви до розгляду суд постановляє ухвалу  
► питання про прийняття заяви про скасування судового наказу до розгляду суд 
вирішує не пізніше наступного дня після її передачі визначеному судді  
► про залишення заяви про скасування судового наказу без задоволення та про 
скасування судового наказу суд постановляє ухвалу, а в разі зміни судового наказу 
видає судовий наказ  
► заява боржника про скасування судового наказу, що подана у встановлений строк, 



розглядається судом протягом трьох днів з дня її надходження  
► заява боржника про скасування судового наказу розглядається без судового 
засідання та без повідомленням стягувача та боржника  
► заява про скасування судового наказу розглядається судом протягом десяти днів з 
дня постановлення ухвали про прийняття такої заяви до розгляду у відкритому 
судовому засіданні  
► заява боржника про скасування судового наказу, подана після закінчення 
встановленого для цього строку, повертається боржнику 
► надходження заяви боржника про скасування судового наказу у встановлений 
строк не призводить до автоматичного скасування судового наказу  
 
Завдання № 608 (складність 3) 
До характерних ознак наказного провадження належать:  
► у наказному провадженні відсутній судовий розгляд  
► в порядку наказного провадження розглядаються усі справи, що виникають з 
цивільних, земельних, сімейних, трудових правовідносин  
► у наказному провадженні наявний спір про право  
► судовий наказ може бути оскаржений в апеляційному порядку у випадках, 
передбачених ЦПК України  
► у наказному провадженні відсутня стадія попереднього судового засідання  
► у наказному провадженні досліджуються лише письмові докази, що підтверджують 
вимоги заявника  
► ЦПК містить невичерпний перелік справ, які розглядаються в порядку наказного 
провадження  
► у наказному провадженні обмежена дія принципів змагальності та усності 
цивільного процесу  
► процесуальним засобом порушення судової діяльності щодо захисту прав у 
наказному провадженні є позовна заява 
 
Завдання № 609 (складність 3) 
Які з наведених властивостей судового наказу зазначені правильно:  
► у змісті судового наказу є лише дві частини -вступна та резолютивна  
► судовий наказ є результатом розгляду справи в позовному провадженні  
► судовий наказ є особливою формою судового рішення  
► судовий наказ може бути скасований судом, що його видав, за заявою боржника  
► судовий наказ є виконавчим документом  
► судовий наказ підлягає апеляційному оскарженню в загальному порядку  
► судовий наказ не може бути скасований судом, що його видав 
► судовий наказ є результатом розгляду справи в окремому провадженні  
► судовий наказ не може бути оскаржений в апеляційному порядку, крім випадків, 
передбачених ЦПК України  
 
Завдання № 610 (складність 3) 
Які із наведених положень щодо судових витрат у наказному провадженні є 
неправильними:  
► при поданні заяви про видачу судового наказу витрати на інформаційно-технічне 
забезпечення не сплачуються  
► за подання заяви про видачу судового наказу сплачується судовий збір у розмірі 
1% від ціни позову, але не менше трьох неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян  
► при поданні заяви про видачу судового наказу підлягають сплаті витрати на 
інформаційно-технічне забезпечення  
► у наказному провадженні відсутні витрати, пов’язані проведенням огляду доказів 
за їх місцезнаходженням  
► за подання заяви про видачу судового наказу сплачується судовий збір у розмірі 
50% ставки, яка визначається з оспорюваної суми у разі звернення в суд з позовом у 



порядку позовного провадження  
► витрати на правову допомогу при видачі судового наказу за умови достатньої 
обґрунтованості їх розміру, повинні стягуватися з боржника за загальними 
правилами  
► у наказному провадженні наявні усі судові витрати, що і в справах позовного 
провадження  
► у разі відмови в прийнятті заяви про видачу судового наказу стягувачу 
повертається внесена сума судового збору 
► у наказному провадженні відсутні витрати стягувача та боржника, що пов’язані з 
явкою до суду  
 
Завдання № 611 (складність 3) 
Суддя повертає заяву про видачу судового наказу, у разі якщо: 
► заявник у встановлений судом строк не усунув недоліки заяви про видачу 
судового наказу  
► заяву від імені заявника подано особою, яка не має повноважень на ведення 
справи  
► із заяви і поданих документів вбачається спір про право 
► до моменту відкриття наказного провадження надійшло звернення заявника про 
повернення заяви про видачу судового наказу  
► заяву подано недієздатною особою  
► справа не підсудна цьому суду  
► у провадженні цього чи іншого суду є справа із спору між тими самими сторонами, 
про той самий предмет і з тих самих підстав  
► після смерті фізичної особи, а також у зв'язку з припиненням юридичної особи, які 
є однією із сторін у справі, спірні правовідносини не допускають правонаступництва  
► заявлено вимогу, не передбачену ЦПК України  
 
Завдання № 612 (складність 3) 
Які із наведених положень щодо відмови у прийнятті заяви про видачу судового 
наказу є правильними:  
► у провадженні цього чи іншого суду є справа між тими самими сторонами, про той 
самий предмет і з тих самих підстав  
► справа не підсудна цьому суду 
► із заяви і поданих документів вбачається спір про право  
► заявлено вимогу, не передбачену ЦПК України  
► до моменту відкриття наказного провадження надійшло звернення заявника про 
повернення заяви про видачу судового наказу  
► після смерті фізичної особи, а також у зв'язку з припиненням юридичної особи, які 
є однією із сторін у справі, правовідносини не допускають правонаступництва  
► заяву від імені позивача подано особою, яка не має повноважень на ведення 
справи  
► заявник у встановлений судом строк не усунув недоліки заяви про видачу 
судового наказу  
► заяву подано недієздатною особою  
 
Завдання № 613 (складність 3) 
За результатами розгляду заяви про скасування судового наказу суд має право:  
► скасувати судовий наказ та роз'яснити, що заявлені стягувачем вимоги можуть 
бути розглянуті у позовному провадженні з додержанням загальних правил щодо 
пред'явлення позову  
► залишити заяву про скасування судового наказу без руху  
► виправити арифметичні помилки у судовому наказі  
► ухвалити рішення про задоволення вимог боржника  
► відкрити окреме провадження 
► відкрити позовне провадження  



► залишити заяву про скасування судового наказу без задоволення  
► змінити судовий наказ  
► видати додатковий судовий наказ  
 

 

Розділ 17 СУДОВІ РІШЕННЯ 

Завдання № 769 (складність 1) 
Шляхом постановлення самостійних ухвал судом вирішуються:  
► питання про можливість розгляду справи у разі неявки в судове засідання свідка  
► питання про відкладення розгляду справи, оголошення перерви, зупинення або 
закриття провадження у справі, залишення заяви без розгляду  
► питання про початок розгляду справи по суті  
► питання про роз’яснення експертові його прав і обов’язків 
► питання про можливість розгляду справи у разі неявки в судове засідання 
спеціаліста  
 
Завдання № 770 (складність 1) 
Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку ухвалення рішень в цивільному 
процесі:  
► у виняткових випадках залежно від складності справи складання повного рішення 
може бути відкладено на строк не більше ніж п'ять днів з дня закінчення розгляду 
справи, але вступну і резолютивну частини суд повинен проголосити в тому самому 
засіданні, в якому закінчився розгляд справи  
► у виняткових випадках залежно від складності справи складання повного рішення 
може бути відкладено на строк не більше ніж три дні з дня закінчення розгляду 
справи, але вступну і резолютивну частини суд повинен проголосити в тому самому 
засіданні, в якому закінчився розгляд справи 
► суди ухвалюють рішення іменем України не пізніше наступного дня після 
закінчення судового розгляду  
► у виняткових випадках залежно від складності справи складання повного рішення 
може бути відкладено на строк не більше ніж п'ять днів з дня закінчення розгляду 
справи, але вступну і резолютивну частини суд повинен проголосити не пізніше 
наступного дня після закінчення розгляду справи  
► рішення суду ухвалюється, оформлюється і підписується в залі судового засідання 
суддею, а в разі колегіального розгляду -суддями, які розглядали справу  
 
Завдання № 771 (складність 1) 
Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку постановлення ухвал в 
цивільному процесі:  
► ухвали суду, які оформлюються окремим процесуальним документом, 
постановляються в нарадчій кімнаті, інші ухвали суд може постановити, не виходячи 
до нарадчої кімнати  
► ухвали суду, які оформлюються окремим процесуальним документом, 
постановляються не виходячи до нарадчої кімнати, інші ухвали суд може 
постановити тільки в нарадчій кімнаті  
► ухвали суду, постановлені окремим процесуальним документом, підписуються 
секретарем судового засідання і приєднуються до справи  
► ухвали, постановлені судом, не виходячи до нарадчої кімнати, не заносяться до 
журналу судового засідання, а приєднуються до справи  
► ухвали, постановлені в судовому засіданні, оголошуються не пізніше наступного 
дня після їх постановлення. 
 
Завдання № 772 (складність 1) 
Суд може постановити окрему ухвалу у випадку:  



► якщо сторони клопочуть про витребування доказів, отримати які вони самостійно 
не можуть 
► якщо суд під час розгляду справи не встановив причини та умови, що сприяли 
вчиненню порушення  
► якщо суд під час розгляду справи виявив порушення законодавства  
► якщо суд виявив необхідність дослідження додаткових доказів  
► якщо суд під час ухвалення рішення виникає потреба з’ясувати будь-яку 
обставину шляхом повторного допиту свідків  
 
Завдання № 773 (складність 1) 
Оцінка доказів судом повинна ґрунтуватися на:  
► змагальності сторін  
► повторному дослідженні всіх матеріалів справи в нарадій кімнаті при ухваленні 
рішення 
► законності  
► безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів  
► принципі диспозитивності  
 
Завдання № 774 (складність 1) 
У чому полягає властивість законності і обґрунтованості судового рішення:  
►  після проголошення рішення суд, який його ухвалив, не може сам скасувати або 
змінити це рішення  
► рішення ухвалене на основі повно і всебічно з'ясованих обставин, на які сторони 
посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, 
які були досліджені в судовому засіданні 
► рішення повинно бути викладено точно, грамотно, без помилок  
► в судовому рішенні в зрозумілій формі повинна бути дана відповідь на два основні 
питання: доля позову, розмір задоволених вимог  
► всесторонній характер судового рішення  
 
Завдання № 775 (складність 1) 
Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку проголошення рішення суду:  
► рішення суду або його вступна та резолютивна частини проголошуються не 
пізніше наступного дня після закінчення судового розгляду  
► після проголошення рішення суд, який його ухвалив, не може сам скасувати або 
змінити це рішення  
► головуючий під час проголошення рішення суду не повинен роз'яснювати його 
зміст, порядок і строк його оскарження  
► після проголошення рішення суд, який його ухвалив, може сам скасувати або 
змінити це рішення протягом десяти днів 
► у разі проголошення у судовому засіданні тільки вступної та резолютивної частин 
судового рішення суд не пізніше наступного робочого дня повинен ознайомити 
учасників процесу з повним рішенням суду  
 
Завдання № 776 (складність 2) 
Шляхом постановлення самостійних ухвал судом вирішуються:  
► питання про початок розгляду справи по суті  
► питання про відкладення розгляду справи, оголошення перерви, зупинення або 
закриття провадження у справі, залишення заяви без розгляду  
► питання про можливість розгляду справи у разі неявки в судове засідання 
спеціаліста  
► питання про можливість розгляду справи у разі неявки в судове засідання свідка  
► питання про роз’яснення експертові його прав і обов’язків 
► питання про роз’яснення свідкові його прав і обов’язків  
► клопотання та заяви осіб, які беруть участь у справі  
 



Завдання № 777 (складність 2) 
Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку ухвалення рішень в цивільному 
процесі:  
► суди ухвалюють рішення іменем України не пізніше наступного дня після 
закінчення судового розгляду  
► суди ухвалюють рішення іменем України негайно після закінчення судового 
розгляду  
► у виняткових випадках залежно від складності справи складання повного рішення 
може бути відкладено на строк не більше ніж три дні з дня закінчення розгляду 
справи, але вступну і резолютивну частини суд повинен проголосити в тому самому 
засіданні, в якому закінчився розгляд справи 
► рішення суду ухвалюється, оформлюється і підписується в залі судового засідання 
суддею, а в разі колегіального розгляду -суддями, які розглядали справу  
► у виняткових випадках залежно від складності справи складання повного рішення 
може бути відкладено на строк не більше ніж п'ять днів з дня закінчення розгляду 
справи, але вступну і резолютивну частини суд повинен проголосити в тому самому 
засіданні, в якому закінчився розгляд справи  
► у виняткових випадках залежно від складності справи складання повного рішення 
може бути відкладено на строк не більше ніж п'ять днів з дня закінчення розгляду 
справи, але вступну і резолютивну частини суд повинен проголосити не пізніше 
наступного дня після закінчення розгляду справи  
► рішення суду ухвалюється, оформлюється і підписується в нарадчій кімнаті 
суддею, а в разі колегіального розгляду -суддями, які розглядали справу  
 
Завдання № 778 (складність 2) 
Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку постановлення ухвал в 
цивільному процесі:  
► ухвали суду, які оформлюються окремим процесуальним документом, 
постановляються в нарадчій кімнаті, інші ухвали суд може постановити, не виходячи 
до нарадчої кімнати  
► ухвали, постановлені судом, не виходячи до нарадчої кімнати, не заносяться до 
журналу судового засідання, а приєднуються до справи  
► ухвали, постановлені в судовому засіданні, оголошуються негайно після їх 
постановлення  
► ухвали, постановлені в судовому засіданні, оголошуються не пізніше наступного 
дня після їх постановлення. 
► ухвали суду, постановлені окремим процесуальним документом, підписуються 
суддею (суддями) і приєднуються до справи  
► ухвали суду, постановлені окремим процесуальним документом, підписуються 
секретарем судового засідання і приєднуються до справи  
► ухвали суду, які оформлюються окремим процесуальним документом, 
постановляються не виходячи до нарадчої кімнати, інші ухвали суд може 
постановити тільки в нарадчій кімнаті  
 
Завдання № 779 (складність 2) 
Суд може постановити окрему ухвалу у випадку:  
► якщо суд під час розгляду справи не виявив жодних порушень законодавства  
► якщо сторони клопочуть про витребування доказів, отримати які вони самостійно 
не можуть 
►  якщо суд під час розгляду справи виявив порушення закону 
► якщо суд під час розгляду справи встановив причини та умови, що сприяли 
вчиненню порушення  
► якщо суд під час розгляду справи не встановив причини та умови, що сприяли 
вчиненню порушення  
► якщо суд виявив необхідність дослідження додаткових доказів  
► якщо суд під час ухвалення рішення виникає потреба з’ясувати будь-яку 



обставину шляхом повторного допиту свідків  
 
Завдання № 780 (складність 2) 
Оцінка доказів судом повинна ґрунтуватися на:  
► принципі диспозитивності  
► повторному дослідженні всіх матеріалів справи в нарадчій кімнаті при ухваленні 
рішення 
► всебічному, повному, об’єктивному дослідженні наявних у справі доказів  
► змагальності сторін  
► судовому розсуді  
► законності  
► безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів  
 
Завдання № 781 (складність 2) 
У чому полягає властивість законності і обґрунтованості судового рішення:  
► рішення повинно бути викладено точно, грамотно, без помилок  
► рішення повинно бути наділене ознаками виконавчості 
► всесторонній характер судового рішення  
► рішення ухвалене на основі повно і всебічно з'ясованих обставин, на які сторони 
посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, 
які були досліджені в судовому засіданні  
► після проголошення рішення суд, який його ухвалив, не може сам скасувати або 
змінити це рішення  
► в судовому рішенні в зрозумілій формі повинна бути дана відповідь на два основні 
питання: доля позову, розмір задоволених вимог  
► суд, виконавши всі вимоги цивільного судочинства, вирішив справу згідно із 
законом  
 
Завдання № 782 (складність 2) 
Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку проголошення рішення суду:  
► рішення суду або його вступна та резолютивна частини проголошуються не 
пізніше наступного дня після закінчення судового розгляду  
► рішення суду проголошуються прилюдно, крім випадків, коли розгляд справи 
проводився у закритому судовому засіданні 
► у разі проголошення у судовому засіданні тільки вступної та резолютивної частин 
судового рішення, рішення суду, що містить вступну та резолютивну частини, має 
бути підписане всім складом суду і приєднане до справи  
► головуючий під час проголошення рішення суду не повинен роз'яснювати його 
зміст, порядок і строк його оскарження  
► після проголошення рішення суд, який його ухвалив, може сам скасувати або 
змінити це рішення протягом десяти днів  
► у разі проголошення у судовому засіданні тільки вступної та резолютивної частин 
судового рішення суд не пізніше наступного робочого дня повинен ознайомити 
учасників процесу з повним рішенням суду  
► після проголошення рішення суд, який його ухвалив, не може сам скасувати або 
змінити це рішення  
 
Завдання № 783 (складність 2) 
Суд може постановити ухвалу, в якій роз’яснює своє рішення, не змінюючи при цьому 
його змісту, якщо:  
► судом не вирішено питання про судові витрати  
► суд не допустив негайного виконання рішення у випадках, встановлених ЦПК  
► суд допустив помилки у судовому рішенні, які не встиг виправити у встановлений 
ЦПК строк  
► рішення суду є незрозумілим для державного виконавця 
► стосовно якої-небудь позовної вимоги, з приводу якої сторони подавали докази і 



давали пояснення, не ухвалено рішення  
► суд, вирішивши питання про право, не зазначив точної суми грошових коштів, які 
підлягають стягненню, майно, яке підлягає передачі, або які дії треба виконати  
► рішення суду є незрозумілим для осіб, які брали участь у справі  
 
Завдання № 784 (складність 2) 
Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку видачі або направлення копій 
судового рішення особам, які брали участь у справі:  
► копії судових рішень повторно не видаються  
► копії судового рішення видаються особам, які брали участь у справі, на їхню 
вимогу не пізніше десяти днів з дня проголошення рішення  
► особам, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні, копії 
судового рішення надсилаються протягом десяти днів з дня проголошення рішення 
рекомендованим листом з повідомленням про вручення  
► особам, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні, копії 
повного судового рішення надсилаються рекомендованим листом з повідомленням 
протягом двох днів з дня його складання  
► особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні, 
повідомляються про ухвалене судове рішення шляхом публікації в пресі 
► копії судового рішення видаються особам, які брали участь у справі, негайно після 
проголошення такого рішення  
► копії судових рішень повторно видаються за заявою особи за плату у розмірі, 
встановленому законодавством  
 
Завдання № 785 (складність 2) 
Якими є наслідки набрання рішенням суду законної сили:  
► якщо після набрання рішенням суду законної сили, яким з відповідача присуджені 
періодичні платежі, зміняться обставини, що впливають на визначені розміри 
платежів, лише відповідач, з якого присуджено такі платежі, має право шляхом 
пред'явлення нового позову вимагати зміни розміру платежів або звільнення від них 
► після набрання рішенням суду законної сили воно не може бути оскаржене  
► після набрання рішенням суду законної сили сторони, а також їх правонаступники 
не можуть знову заявляти в суді ту саму позовну вимогу з тих самих підстав, а також 
оспорювати в іншому процесі встановлені судом факти і правовідносини  
► якщо після набрання рішенням суду законної сили, яким з відповідача присуджені 
періодичні платежі, зміняться обставини, що впливають на визначені розміри 
платежів, кожна сторона має право шляхом пред'явлення нового позову вимагати 
зміни розміру платежів  
► після набрання рішенням суду законної сили треті особи із самостійними вимогами 
можуть заявляти в суді ту саму позовну вимогу з тих самих підстав  
► якщо справу розглянуто за заявою прокурора, рішення суду, що набрало законної 
сили, не є обов'язковим для особи, в інтересах якої було розпочато справу.  
► якщо справу розглянуто за заявою осіб, яким законом надано право захищати 
права, свободи та інтереси інших осіб або державні чи суспільні інтереси, рішення 
суду, що набрало законної сили, є обов'язковим для особи, в інтересах якої було 
розпочато справу  
 
Завдання № 786 (складність 2) 
За формою судові рішення в цивільному процесі класифікуються на:  
► розпорядження 
► усні  
► жодна з наведених відповідей не є правильною  
► рішення  
► письмові  
► постанова  



► ухвала  
 
Завдання № 787 (складність 2) 
Під час ухвалення рішення суд вирішує такі питання:  
► чи є у представника повноваження належним чином посвідчені на здійснення 
процесуального представництва 
► як розподілити між сторонами судові витрати  
► чи правдивими були покази свідків  
► чи перебувають сторони у родинних відносинах  
► які правовідносини сторін випливають із встановлених обставин  
► чи достатньо часу було виділено на судові дебати  
► чи є підстави для скасування заходів забезпечення позову  
 
Завдання № 788 (складність 2) 
Суб’єктом ініціювання ухвалення додаткового рішення може бути:  
► секретар судового засідання  
► прокурор, який ініціював процес  
► суд, що ухвалив рішення  
► третя особа, що заявляє самостійні вимоги  
► жодна з наведених відповідей не є правильною 
► судовий розпорядник  
► родичі відповідача  
 
Завдання № 789 (складність 2) 
Ухвала суду, що постановляється як окремий документ, складається з:  
► резолютивної частини  
► заперечення  
► додатків  
► обґрунтування  
► висновку  
► вступної частини  
► описової, мотивувальної частини 
 
Завдання № 790 (складність 2) 
Рішення суду складається з:  
► вступної частини  
► висновку  
► описової, мотивувальної частини  
► резолютивної частини  
► обґрунтування  
► ствердження фактів  
► заперечення 
 
Завдання № 791 (складність 2) 
Вкажіть положення, які є правильними щодо постановлення окремих ухвал суду  
► окрема ухвала направляється відповідним особам чи органам для вжиття заходів 
щодо усунення причин та умов порушень закону 
► окрема ухвала оскарженню не підлягає  
► суд, виявивши під час розгляду справи порушення закону і встановивши причини 
та умови, що сприяли вчиненню порушення, може постановити окрему ухвалу  
► про вжиті заходи протягом десяти днів з дня надходження окремої ухвали повинно 
бути повідомлено суд, який постановив окрему ухвалу  
► окрема ухвала направляється особам, які беруть участь у розгляді справи, для 
вжиття заходів щодо усунення причин та умов порушень закону  
► жодна з наведених відповідей не є правильною  
► суд може постановити окрему ухвалу, якщо під час ухвалення рішення виникає 



потреба з’ясувати будь-яку обставину шляхом повторного допиту свідків  
 
Завдання № 792 (складність 2) 
Вкажіть положення, які є правильними щодо постановлення окремих ухвал суду  
► окрема ухвала направляється особам, які беруть участь у розгляді справи, для 
вжиття заходів щодо усунення причин та умов порушень закону  
► жодна з наведених відповідей не є правильною 
► окрема ухвала оскарженню не підлягає  
► окрему ухвалу може бути оскаржено особами, інтересів яких вона стосується, у 
загальному порядку  
► суд може постановити окрему ухвалу, якщо під час ухвалення рішення виникає 
потреба з’ясувати будь-яку обставину шляхом повторного допиту свідків  
► про вжиті заходи протягом десяти днів з дня надходження окремої ухвали повинно 
бути повідомлено суд, який постановив окрему ухвалу  
► про вжиті заходи протягом місяця з дня надходження окремої ухвали повинно бути 
повідомлено суд, який постановив окрему ухвалу  
 
Завдання № 793 (складність 2) 
Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку проголошення рішення суду:  
► після проголошення рішення суд, який його ухвалив, не може сам скасувати або 
змінити це рішення  
► головуючий не повинен окремо роз’яснювати порядок оскарження рішення суду 
► головуючий роз'яснює зміст рішення, порядок і строк його оскарження  
► вступна та резолютивна частини рішення суду проголошуються не пізніше п’яти 
днів після закінчення судового розгляду  
► після проголошення рішення суд, який його ухвалив, може сам скасувати або 
змінити це рішення, якщо у ньому допущені певні помилки  
► головуючий не роз'яснює зміст рішення при його проголошені  
► у разі проголошення у судовому засіданні тільки мотивувальної частини судового 
рішення суд повідомляє, коли особи, які беруть участь у справі, зможуть 
ознайомитися з повним рішенням суду  
 
Завдання № 794 (складність 2) 
Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку виправлення описок та 
арифметичних помилок у судовому рішенні:  
► питання про внесення виправлень вирішується відразу без призначення судового 
засідання, про що постановляється ухвала  
► особи, які беруть участь у справі, не повідомляються про час вирішення питання 
про внесення виправлень у судове рішення  
► після проголошення рішення суд не вправі вносити будь-які виправлення у судове 
рішення  
► суд може з власної ініціативи виправити допущені у судовому рішенні описки чи 
арифметичні помилки  
► суд може за заявою осіб, які беруть участь у справі, виправити допущені у 
судовому рішенні описки чи арифметичні помилки 
► питання про внесення виправлень вирішується в судовому засіданні, про що 
постановляється ухвала  
► суд може з ініціативи секретаря судового засідання виправити допущені у 
судовому рішенні описки чи арифметичні помилки  
 
Завдання № 795 (складність 2) 
Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку ухвалення додаткового 
рішення:  
► перелік підстав для ухвалення додаткового рішення не є вичерпним  
► додаткове рішення оскарженню не підлягає 
► заяву про ухвалення додаткового рішення може бути подано до закінчення строку 



на оскарження рішення  
► суд ухвалює додаткове рішення після розгляду питання в судовому засіданні з 
повідомленням сторін  
► на додаткове рішення може бути подано апеляційну скаргу  
► заяву про ухвалення додаткового рішення може бути подано до закінчення строку 
на виконання рішення  
► суд не вправі ухвалити додаткове рішення після вступу його у законну силу  
 
Завдання № 796 (складність 2) 
Вкажіть положення, які є правильними щодо роз’яснення рішення суду:  
► якщо рішення суду є незрозумілим для державного виконавця, суд за його заявою 
постановляє ухвалу, в якій роз'яснює своє рішення, не змінюючи при цьому його 
змісту  
► подання заяви про роз'яснення рішення суду допускається, якщо ще не закінчився 
строк його оскарження  
► заява про роз'яснення рішення суду розглядається протягом п’яти днів  
► подання заяви про роз'яснення рішення суду допускається, якщо воно не набрало 
законної сили 
► заява про роз'яснення рішення суду розглядається протягом десяти днів  
► якщо рішення суду є незрозумілим для осіб, які брали участь у справі, суд за 
їхньою заявою постановляє ухвалу, в якій роз'яснює своє рішення, не змінюючи при 
цьому його змісту  
► якщо рішення суду є незрозумілим для судового розпорядника суд за його заявою 
постановляє ухвалу, в якій роз'яснює своє рішення, не змінюючи при цьому його 
змісту  
 
Завдання № 797 (складність 2) 
Вкажіть положення, які є правильними щодо видачі або направлення копій судового 
рішення особам, які брали участь у справі:  
► копії судових рішень повторно видаються за заявою особи безкоштовно  
► особам, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні, копії 
повного судового рішення надсилаються протягом двох днів з дня його складання 
рекомендованим листом з повідомленням про вручення  
► особи, які брали участь у справі, розписуються у протоколі судового засідання про 
ознайомлення із змістом судового рішення 
► копії судового рішення видаються особам, які брали участь у справі, на їхню 
вимогу не пізніше десяти днів з дня проголошення рішення  
► копії судових рішень повторно видаються за заявою особи за плату у розмірі, 
встановленому законодавством  
► копії повного рішення суду видаються особам, які брали участь у справі, негайно 
після проголошення такого рішення  
► копії судового рішення надсилаються особам, які брали участь у справі, не пізніше 
п'яти днів з дня проголошення рішення  
 
Завдання № 798 (складність 2) 
Рішення суду набирає законної сили:  
► після оприлюднення рішення суду у встановленому порядку 
► після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не 
було подано  
► з моменту проголошення рішення суду, якщо в самому рішенні не зазначено інший 
строк  
► після закінчення п’ятнадцятиденного строку після проголошення рішення суду, 
якщо заяву про апеляційне оскарження не було подано  
► з моменту складання повного рішення суду та направлення його копії сторонам  
► у разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає 
законної сили після розгляду справи апеляційним судом  



► після закінчення строку касаційного оскарження рішення суду  
 
Завдання № 799 (складність 2) 
Ухвала суду набирає законної сили:  
► у разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної 
сили після розгляду справи апеляційним судом  
► з моменту проголошення ухвали суду, якщо в самій ухвалі не зазначено інший 
строк 
► якщо було подано заяву про апеляційне оскарження, але апеляційна скарга не 
була подана у десятиденний строк після цього, ухвала суду набирає законної сили 
після закінчення цього строку  
► у разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної 
сили після закінчення строку на касаційне оскарження  
► після закінчення строку касаційного оскарження ухвали суду 
► після оприлюднення ухвали суду у встановленому порядку  
► після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не 
було подано  
 
Завдання № 800 (складність 2) 
Вкажіть положення, які є правильними щодо правових наслідків набрання рішенням 
суду законної сили:  
► після набрання рішенням суду законної сили сторони та треті особи із 
самостійними вимогами, а також їх правонаступники не можуть оспорювати в іншому 
процесі встановлені судом факти і правовідносини  
► якщо справу розглянуто за заявою органів державної влади чи місцевого 
самоврядування, яким надано право захищати права, свободи та інтереси інших 
осіб, рішення суду, що набрало законної сили, є обов'язковим для особи, в інтересах 
якої було розпочато справу  
► після набрання рішенням суду законної сили сторони та треті особи із 
самостійними вимогами, а також їх правонаступники не можуть знову заявляти в суді 
ту саму позовну вимогу з тих самих підстав  
► якщо після набрання рішенням суду законної сили, яким з відповідача присуджені 
періодичні платежі, зміняться обставини, що впливають на визначені розміри 
платежів, їх тривалість чи припинення, відповідач не має права вимагати зміни 
розміру, строків платежів або звільнення від них 
► після набрання рішенням суду законної сили сторони та треті особи із 
самостійними вимогами, а також їх правонаступники можуть заявляти в суді ту саму 
позовну вимогу з тих самих підстав  
► після набрання рішенням суду законної сили сторони та треті особи із 
самостійними вимогами, а також їх правонаступники можуть оспорювати в іншому 
самостійному процесі окремі встановлені судом факти і правовідносини  
► якщо справу розглянуто за заявою прокурора рішення суду, що набрало законної 
сили, не є обов'язковим для особи, в інтересах якої було розпочато справу, і ця 
особа вправі вимагати від суду розгляду справи та вирішення вимоги у первісному 
обсязі  
 
Завдання № 801 (складність 3) 
Ухвала суду, що постановляється як окремий документ, складається з:  
► обґрунтування  
► вступної частини  
► ствердження фактів  
► резолютивної частини  
► описової частини  
► додатків  
► висновку  
► мотивувальної частини 



► заперечення  
 
Завдання № 802 (складність 3) 
Рішення суду складається з:  
► резолютивної частини  
► додатків  
► заперечення 
► вступної частини  
► описової частини  
► ствердження фактів  
► мотивувальної частини  
► висновку  
► обґрунтування  
 
Завдання № 803 (складність 3) 
Вкажіть положення, які є правильними щодо постановлення окремих ухвал суду  
► про вжиті заходи протягом десяти днів з дня надходження окремої ухвали повинно 
бути повідомлено суд, який постановив окрему ухвалу  
► окрема ухвала направляється особам, які беруть участь у розгляді справи, для 
вжиття заходів щодо усунення причин та умов порушень закону  
► суд може постановити окрему ухвалу, якщо під час ухвалення рішення виникає 
потреба з’ясувати будь-яку обставину шляхом повторного допиту свідків  
► суд, виявивши під час розгляду справи порушення закону і встановивши причини 
та умови, що сприяли вчиненню порушення, може постановити окрему ухвалу 
► окрема ухвала направляється відповідним особам чи органам для вжиття заходів 
щодо усунення причин та умов порушень закону  
► жодна з наведених відповідей не є правильною  
► окрема ухвала оскарженню не підлягає  
► про вжиті заходи протягом місяця з дня надходження окремої ухвали повинно бути 
повідомлено суд, який постановив окрему ухвалу  
► окрему ухвалу може бути оскаржено особами, інтересів яких вона стосується, у 
загальному порядку  
 
Завдання № 804 (складність 3) 
Під час ухвалення рішення суд вирішує такі питання:  
► які правовідносини сторін випливають із встановлених обставин 
► яка правова норма підлягає застосуванню до цих правовідносин  
► вирішує питання про склад осіб, які братимуть участь у справі  
► визначає факти, які необхідно встановити для вирішення спору і які з них 
визнаються кожною стороною, а які підлягають доказуванню  
► чи слід позов задовольнити або в позові відмовити  
► за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, вирішує питання про витребування 
доказів та виклик свідків, про проведення експертизи, залучення до участі у справі 
спеціаліста, перекладача, особи, яка надає правову допомогу, або про судові 
доручення щодо збирання доказів  
► з'ясовує, якими доказами кожна сторона буде обґрунтовувати свої доводи чи 
заперечення щодо невизнаних обставин, та встановлює строки їх подання  
► чи є інші фактичні дані (пропущення строку позовної давності тощо), які мають 
значення для вирішення справи, та докази на їх підтвердження  
► чи мали місце обставини, якими обґрунтовувалися вимоги і заперечення, та якими 
доказами вони підтверджуються  
 
Завдання № 805 (складність 3) 
Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку проголошення рішення суду:  
► після проголошення рішення суд, який його ухвалив, не може сам скасувати або 
змінити це рішення  



► вступна та резолютивна частини рішення суду проголошуються не пізніше п’яти 
днів після закінчення судового розгляду  
► головуючий не повинен окремо роз’яснювати порядок оскарження рішення суду  
► у разі проголошення у судовому засіданні тільки мотивувальної частини судового 
рішення суд повідомляє, коли особи, які беруть участь у справі, зможуть 
ознайомитися з повним рішенням суду  
► рішення суду або його вступна та резолютивна частини проголошуються негайно 
після закінчення судового розгляду і прилюдно, крім випадків, встановлених ЦПК  
► після проголошення рішення суд, який його ухвалив, може сам скасувати або 
змінити це рішення, якщо у ньому допущені певні помилки  
► у разі проголошення у судовому засіданні тільки вступної та резолютивної частин 
судового рішення суд повідомляє, коли особи, які беруть участь у справі, зможуть 
ознайомитися з повним рішенням суду  
► головуючий роз'яснює зміст рішення, порядок і строк його оскарження 
► головуючий не роз'яснює зміст рішення при його проголошені  
 
Завдання № 806 (складність 3) 
Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку виправлення описок та 
арифметичних помилок у судовому рішенні:  
► питання про внесення виправлень вирішується в судовому засіданні, про що 
постановляється ухвала  
► особи, які беруть участь у справі, повідомляються про час і місце засідання, 
призначеного для внесення виправлень у судове рішення, причому їхня неявка не 
перешкоджає розглядові питання про внесення виправлень  
► суд може за заявою осіб, які беруть участь у справі, виправити допущені у 
судовому рішенні описки чи арифметичні помилки  
► після проголошення рішення суд не вправі вносити будь-які виправлення у судове 
рішення 
► особи, які беруть участь у справі, не повідомляються про час вирішення питання 
про внесення виправлень у судове рішення  
► суд може з власної ініціативи виправити допущені у судовому рішенні описки чи 
арифметичні помилки  
► суд може з ініціативи секретаря судового засідання виправити допущені у 
судовому рішенні описки чи арифметичні помилки  
► питання про внесення виправлень вирішується відразу без призначення судового 
засідання, про що постановляється ухвала  
► суд може за заявою представника громадськості виправити допущені у судовому 
рішенні описки чи арифметичні помилки  
 
Завдання № 807 (складність 3) 
Підставами для ухвалення додаткового рішення в цивільному процесі є такі умови:  
► стосовно якої-небудь позовної вимоги, з приводу якої сторони подавали докази і 
давали пояснення, не ухвалено рішення  
► якщо у судовому рішенні допущені описки чи арифметичні помилки  
► суд, вирішивши питання про право, не зазначив точної суми грошових коштів, які 
підлягають стягненню  
► судом не вирішено питання про повернення позовної заяви у зв’язку з несплатою 
судового збору  
► суд не допустив негайного виконання рішення у справах про відшкодування 
моральної шкоди  
► стосовно якої-небудь позовної вимоги, з приводу якої сторони не подавали докази 
і давали пояснення, не ухвалено рішення  
► суд, вирішивши питання про право, не зазначив точне майно, яке підлягає 
передачі 
► суд не допустив негайного виконання рішення у справах про поновлення на роботі 
незаконно звільненого працівника  



► судом не вирішено питання про судові витрати  
 
Завдання № 808 (складність 3) 
Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку ухвалення додаткового 
рішення:  
► суд ухвалює додаткове рішення після розгляду питання в судовому засіданні з 
повідомленням сторін  
► заяву про ухвалення додаткового рішення може бути подано до закінчення строку 
на оскарження рішення  
► заяву про ухвалення додаткового рішення може бути подано до закінчення строку 
на виконання рішення 
► перелік підстав для ухвалення додаткового рішення не є вичерпним  
► на додаткове рішення може бути подано скаргу  
► додаткове рішення оскарженню не підлягає  
► суд, що ухвалив рішення, може ухвалити додаткове рішення лише з власної 
ініціативи  
► суд не вправі ухвалити додаткове рішення після вступу його у законну силу  
► суд, що ухвалив рішення, може ухвалити додаткове рішення за заявою осіб, які 
беруть участь у справі, чи з власної ініціативи  
 
Завдання № 809 (складність 3) 
Вкажіть положення, які є правильними щодо роз’яснення рішення суду:  
► заява про роз'яснення рішення суду розглядається протягом десяти днів  
► подання заяви про роз'яснення рішення суду допускається, якщо ще не закінчився 
строк його оскарження  
► якщо рішення суду є незрозумілим для державного виконавця, суд за його заявою 
постановляє ухвалу, в якій роз'яснює своє рішення, не змінюючи при цьому його 
змісту  
► заява про роз'яснення рішення суду розглядається протягом п’яти днів  
► якщо рішення суду є незрозумілим для осіб, які брали участь у справі, суд за 
їхньою заявою постановляє ухвалу, в якій роз'яснює своє рішення, не змінюючи при 
цьому його змісту  
► подання заяви про роз'яснення рішення суду допускається, якщо воно ще не 
виконане або не закінчився строк, протягом якого рішення може бути пред'явлене до 
примусового виконання 
► подання заяви про роз'яснення рішення суду допускається, якщо воно не набрало 
законної сили  
► ухвала, в якій роз'яснюється рішення суду, надсилається у десятиденний строк 
особам, які брали участь у справі, а також державному виконавцю, якщо рішення 
суду роз'яснено за його заявою  
► якщо рішення суду є незрозумілим для судового розпорядника суд за його заявою 
постановляє ухвалу, в якій роз'яснює своє рішення, не змінюючи при цьому його 
змісту  
 
Завдання № 810 (складність 3) 
Вкажіть положення, які є правильними щодо видачі або направлення копій судового 
рішення особам, які брали участь у справі:  
► копії судового рішення видаються особам, які брали участь у справі, негайно після 
проголошення такого рішення  
► копії судового рішення видаються особам, які брали участь у справі, на їхню 
вимогу не пізніше десяти днів з дня проголошення рішення  
► копії судового рішення надсилаються особам, які брали участь у справі, не пізніше 
п'яти днів з дня проголошення рішення  
► особам, які брали участь у справі, копії судового рішення надсилаються протягом 
п'яти днів з дня проголошення рішення рекомендованим листом з повідомленням про 
вручення  



► особам, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні, копії 
судового рішення надсилаються протягом двох днів з дня проголошення рішення 
рекомендованим листом з повідомленням про вручення  
► копії судових рішень повторно видаються за заявою особи за плату у розмірі, 
встановленому законодавством  
► особам, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні, копії 
судового рішення надсилаються протягом десяти днів з дня проголошення рішення 
рекомендованим листом з повідомленням про вручення 
► особи, які брали участь у справі, розписуються у протоколі судового засідання про 
ознайомлення із змістом судового рішення  
► копії судових рішень повторно видаються за заявою особи безкоштовно  
 

Розділ 18 ЗАОЧНИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ 

Завдання № 812 (складність 1) 
Умовами проведення заочного розгляду справи є:  
► згода на заочний розгляд справи усіх присутніх учасників процесу  
► неявка в судове засідання відповідача або його представника  
► неявка в судове засідання відповідача  
► неявка в судове засідання позивача  
► поважність причин неявки 
 
Завдання № 813 (складність 1) 
Заочне рішення суду складається з:  
► висновку 
► вступної, описової, мотивувальної та резолютивної, частини 
► лише вступної та резолютивної частини  
► обґрунтування  
► ствердження фактів  
 
Завдання № 814 (складність 1) 
Вкажіть положення, які є правильними щодо повідомлення про заочне рішення:  
► копія заочного рішення направляється не пізніше десяти днів з дня його 
проголошення  
► відповідачам, які не з'явилися в судове засідання, направляється витяг із заочного 
рішення  
► копія заочного рішення направляється не пізніше наступного дня після його 
проголошення 
► позивачу, який не з'явився в судове засідання, направляється рекомендованим 
листом із повідомленням копія заочного рішення  
► копія заочного рішення направляється відповідачам, які не з'явилися в судове 
засідання, не пізніше трьох днів з дня його проголошення рекомендованим листом із 
повідомленням  
 
Завдання № 815 (складність 1) 
Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку і строків подання заяви про 
перегляд заочного рішення:  
► заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою 
заявою позивача  
► заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою 
заявою відповідача, яку може бути подано протягом десяти днів з дня отримання 
його копії  
► заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, з ініціативи суду 
► заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом десяти днів з 
дня його проголошення  



► заочне рішення може бути оскаржене лише в апеляційному порядку  
 
Завдання № 816 (складність 1) 
У заяві про перегляд заочного рішення повинно бути зазначено:  
► в чому полягає незаконність заочного рішення  
► в чому полягає необґрунтованість заочного рішення  
► дата подання заяви про апеляційне оскарження 
► нові обставини, які підлягають встановленню  
► обставини, що свідчать про поважність причин неявки в судове засідання і 
неповідомлення їх суду, і докази про це  
 
Завдання № 817 (складність 1) 
Вкажіть положення, які є правильними щодо форми та порядку подання заяви про 
перегляд заочного рішення:  
► за подання заяви про перегляд заочного рішення судовий збір не сплачується  
► до заяви про перегляд заочного рішення додається її копія, яка невідкладно 
надсилається позивачеві 
► за подання заяви про перегляд заочного рішення сплачується судовий збір у 
розмірі, встановленому законодавством  
► якщо заява про перегляд заочного рішення не оплачена судовим збором, то така 
заява залишається без руху  
► заява про перегляд заочного рішення може бути подана у письмовій або усній 
формі  
 
Завдання № 818 (складність 2) 
Умовами проведення заочного розгляду справи є:  
► поважність причин неявки 
► згода позивача на заочний розгляд справи  
► неявка в судове засідання позивача  
► неявка в судове засідання відповідача або його представника  
► згода на заочний розгляд справи усіх присутніх учасників процесу  
► неявка в судове засідання відповідача  
► належне повідомлення відповідача про час та місце розгляду справи  
 
Завдання № 819 (складність 2) 
Заочне рішення суду складається з:  
► вступної та описової частини  
► мотивувальної частини  
► резолютивної частини  
► висновку 
► додатків  
► ствердження фактів  
► обґрунтування  
 
Завдання № 820 (складність 2) 
Вкажіть положення, які є правильними щодо повідомлення про заочне рішення:  
► копія заочного рішення направляється не пізніше трьох днів з дня його 
проголошення  
► копія заочного рішення направляється не пізніше десяти днів з дня його 
проголошення  
► копія заочного рішення направляється не пізніше наступного дня після його 
проголошення  
► відповідачам, які не з'явилися в судове засідання, направляється витяг із заочного 
рішення  
► відповідачам, які не з'явилися в судове засідання, направляється рекомендованим 
листом із повідомленням копія заочного рішення 



► позивачу, який не з'явився в судове засідання, направляється рекомендованим 
листом із повідомленням копія заочного рішення  
► відповідачам, які не з'явилися в судове засідання, направляється оригінал 
заочного рішення  
 
Завдання № 821 (складність 2) 
Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку і строків подання заяви про 
перегляд заочного рішення:  
► заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою 
заявою позивача  
► заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом десяти днів з 
дня його проголошення  
► заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом п’яти днів з дня 
отримання його копії  
► заочне рішення може бути оскаржене лише в апеляційному порядку  
► заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою 
заявою відповідача  
► заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, з ініціативи суду  
► заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом десяти днів з 
дня отримання його копії 
 
Завдання № 822 (складність 2) 
У заяві про перегляд заочного рішення повинно бути зазначено:  
► клопотання про перегляд заочного рішення  
► в чому полягає необґрунтованість заочного рішення  
► найменування суду, який ухвалив заочне рішення  
► дата подання заяви про апеляційне оскарження 
► обставини, що свідчать про поважність причин неявки в судове засідання і 
неповідомлення їх суду, і докази про це  
► нові обставини, які підлягають встановленню  
► в чому полягає незаконність заочного рішення  
 
Завдання № 823 (складність 2) 
Вкажіть положення, які є неправильними щодо порядку подання заяви про перегляд 
заочного рішення:  
► до заяви про перегляд заочного рішення додаються її копії за кількістю осіб, які 
беруть участь у справі, та копії всіх доданих до неї матеріалів  
► за подання заяви про перегляд заочного рішення сплачується судовий збір у 
розмірі, встановленому законодавством 
► до заяви про перегляд заочного рішення, поданої представником відповідача, 
додається довіреність або інший документ, який підтверджує його повноваження  
► заява про перегляд заочного рішення може бути подана лише відповідачем 
особисто  
► заява про перегляд заочного рішення повинна бути подана у письмовій формі  
► заява про перегляд заочного рішення подається до суду апеляційної інстанції 
через суд, що ухвалив заочне рішення  
► якщо заява про перегляд заочного рішення не оплачена судовим збором, то така 
заява залишається без руху  
 
Завдання № 824 (складність 2) 
Дії суду після прийняття заяви про перегляд заочного рішення: 
► суд повідомляє особам, які беруть участь у справі, про час і місце розгляду заяви 
про перегляд заочного рішення  
► прийнявши належно оформлену заяву про перегляд заочного рішення, суд 
невідкладно надсилає її копію та копії доданих до неї матеріалів іншим особам, які 
беруть участь у справі  



► якщо суд з’ясовує, що заява про перегляд заочного рішення не оплачена судовим 
збором, він повертає її відповідачеві і надає строк для усунення недоліків 
► заява про перегляд заочного рішення повинна бути розглянута протягом 
п'ятнадцяти днів з дня її надходження  
► прийнявши належно оформлену заяву про перегляд заочного рішення, суд 
невідкладно вирішує заявлене у ній клопотання відповідача  
► суд не повідомляє особам, які беруть участь у справі, про час і місце розгляду 
заяви про перегляд заочного рішення  
► заява про перегляд заочного рішення повинна бути розглянута протягом десяти 
днів з дня її надходження  
 
Завдання № 825 (складність 2) 
Суд під час заочного розгляду справи може постановити окрему ухвалу у випадку:  
► якщо суд під час розгляду справи не встановив причини та умови, що сприяли 
вчиненню порушення  
► ЦПК не передбачає можливості постановлення судом окремої ухвали при 
заочному розгляді справи  
► якщо суд під час ухвалення рішення виникає потреба з’ясувати будь-яку 
обставину шляхом повторного допиту свідків  
► якщо суд під час розгляду справи виявив порушення закону 
► якщо суд під час розгляду справи не виявив жодних порушень законодавства  
► якщо сторони клопочуть про витребування доказів, отримати які вони самостійно 
не можуть  
► якщо суд під час розгляду справи встановив причини та умови, що сприяли 
вчиненню порушення  
 
Завдання № 826 (складність 2) 
Оцінка доказів судом при ухваленні заочного рішення повинна ґрунтуватися на:  
► законності 
► змагальності сторін  
► всебічному, повному, об’єктивному дослідженні наявних у справі доказів  
► безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів  
► принципі диспозитивності  
► судовому розсуді  
► повторному дослідженні всіх матеріалів справи в нарадчій кімнаті при ухваленні 
заочного рішення  
 
Завдання № 827 (складність 2) 
У чому полягає властивість законності і обґрунтованості заочного рішення:  
► всесторонній характер заочного рішення  
► заочне рішення повинно бути наділене ознаками виконавчості  
► суд, виконавши всі вимоги цивільного судочинства, вирішив справу згідно із 
законом 
► заочне рішення ухвалене на основі повно і всебічно з'ясованих обставин, на які 
сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими 
доказами, які були досліджені в судовому засіданні  
► заочне рішення повинно бути викладено точно, грамотно, без помилок  
► після проголошення заочного рішення суд, який його ухвалив, не може сам 
скасувати або змінити це рішення  
► в заочному рішенні в зрозумілій формі повинна бути дана відповідь на два основні 
питання: доля позову, розмір задоволених вимог  
 
Завдання № 828 (складність 2) 
Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку апеляційного оскарження 
заочного рішення відповідачем:  
► повторне заочне рішення оскаржити до суду, що його постановив, має право лише 



позивач  
► у разі апеляційного оскарження заочного рішення строк на апеляційне оскарження 
рішення починає відраховуватися з дати постановлення ухвали про залишення заяви 
про перегляд заочного рішення без задоволення 
► у разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення заочне 
рішення може бути оскаржене в загальному порядку  
► у разі апеляційного оскарження заочного рішення відповідачем строк, протягом 
якого відповідач ознайомлювався із змістом заочного рішення, не включається до 
строку на апеляційне оскарження рішення  
► заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою 
заявою позивача  
► у разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення заочне 
рішення може бути оскаржене позивачем і відповідачем в загальному порядку  
► повторне заочне рішення оскаржити до суду, що його постановив, має право лише 
відповідач  
 
Завдання № 829 (складність 2) 
Вкажіть підстави для скасування заочного рішення судом, який його ухвалив:  
► заочне рішення підлягає скасуванню, якщо судом буде встановлено, що позивач 
не з'явився в судове засідання та не повідомив про причини неявки з поважних 
причин  
► неповне з'ясування судом обставин, що мають значення для справи  
► невідповідність висновків суду обставинам справи 
► заочне рішення підлягає скасуванню, якщо судом буде встановлено, що 
відповідач не з'явився в судове засідання та не повідомив про причини неявки з 
поважних причин  
► заочне рішення підлягає скасуванню, якщо судом буде встановлено, що докази, 
на які посилаються сторони, мають істотне значення для правильного вирішення 
справи  
► недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд вважав 
встановленими  
► заочне рішення підлягає скасуванню, якщо судом буде встановлено, що докази, 
на які посилається відповідач, мають істотне значення для правильного вирішення 
справи  
 
Завдання № 830 (складність 2) 
Умовами проведення заочного розгляду справи є:  
► згода позивача на заочний розгляд справи 
► неявка в судове засідання позивача  
► відсутність клопотання відповідача про розгляд справи у його відсутності  
► поважність причин неявки  
► належне повідомлення відповідача про час та місце розгляду справи  
► згода на заочний розгляд справи усіх присутніх учасників процесу  
► неявка в судове засідання відповідача або його представника  
 
Завдання № 831 (складність 2) 
Заочне рішення суду складається з:  
► додатків  
► заперечення  
► мотивувальної частини  
► вступної, описової частини  
► висновку  
► ствердження фактів  
► резолютивної частини 
 



Завдання № 832 (складність 2) 
Вкажіть положення, які є правильними щодо постановлення окремих ухвал суду при 
заочному розгляді справи:  
► про вжиті заходи протягом місяця з дня надходження окремої ухвали повинно бути 
повідомлено суд, який постановив окрему ухвалу  
► окрема ухвала оскарженню не підлягає  
► жодна з наведених відповідей не є правильною  
► суд може постановити окрему ухвалу, якщо під час ухвалення рішення виникає 
потреба з’ясувати будь-яку обставину шляхом повторного допиту свідків  
► ЦПК не передбачає можливості постановлення окремої ухвали при заочному 
провадженні  
► окрему ухвалу може бути оскаржено особами, інтересів яких вона стосується, у 
загальному порядку  
► окрема ухвала направляється відповідним особам чи органам для вжиття заходів 
щодо усунення причин та умов порушень закону 
 
Завдання № 833 (складність 2) 
Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку виправлення описок та 
арифметичних помилок у заочному рішенні:  
► суд може за заявою представника громадськості виправити допущені у судовому 
рішенні описки чи арифметичні помилки  
► питання про внесення виправлень вирішується в судовому засіданні, про що 
постановляється ухвала  
► суд може з ініціативи секретаря судового засідання виправити допущені у 
судовому рішенні описки чи арифметичні помилки  
► суд може з власної ініціативи виправити допущені у заочному рішенні описки чи 
арифметичні помилки  
► суд може за заявою осіб, які беруть участь у справі, виправити допущені у 
заочному рішенні описки чи арифметичні помилки 
► після проголошення рішення суд не вправі вносити будь-які виправлення у судове 
рішення  
► ЦПК не передбачає можливості внесення виправлень у заочне рішення  
 
Завдання № 834 (складність 2) 
Підставами для ухвалення додаткового рішення при заочному розгляді справи є такі 
умови:  
► суд не допустив негайного виконання рішення у справах про відшкодування 
моральної шкоди  
► при заочному розгляді справи ухвалення додаткового рішення не допускається 
► судом не вирішено питання про судові витрати  
► суд, вирішивши питання про право, не зазначив точне майно, яке підлягає 
передачі  
► якщо у судовому рішенні допущені описки чи арифметичні помилки  
► стосовно якої-небудь позовної вимоги, з приводу якої сторони подавали докази і 
давали пояснення, не ухвалено рішення  
► судом не вирішено питання про повернення позовної заяви у зв’язку з несплатою 
судового збору  
 
Завдання № 835 (складність 2) 
Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку ухвалення додаткового рішення 
при заочному розгляді справи: 
► перелік підстав для ухвалення додаткового рішення не є вичерпним  
► на додаткове до заочного рішення може бути подано апеляційну скаргу  
► суд, що ухвалив рішення, може ухвалити додаткове рішення лише з власної 
ініціативи  
► додаткове рішення оскарженню не підлягає 



► заяву про ухвалення додаткового рішення може бути подано до закінчення строку 
на виконання заочного рішення  
► суд, що ухвалив заочне рішення, може ухвалити додаткове рішення за заявою 
осіб, які беруть участь у справі, чи з власної ініціативи  
► суд не вправі ухвалити додаткове рішення після вступу його у законну силу  
 
Завдання № 836 (складність 2) 
Вкажіть положення, які є правильними щодо роз’яснення заочного рішення суду:  
► дане питання ЦПК України не врегульоване 
► подання заяви про роз'яснення заочного рішення суду допускається, якщо воно не 
набрало законної сили  
► заява про роз'яснення заочного рішення суду розглядається протягом п’яти днів  
► заява про роз'яснення заочного рішення суду розглядається протягом десяти днів  
► якщо заочне рішення суду є незрозумілим для державного виконавця, суд за його 
заявою постановляє ухвалу, в якій роз'яснює своє рішення, не змінюючи при цьому 
його змісту  
► подання заяви про роз'яснення заочного рішення суду допускається, якщо ще не 
закінчився строк його оскарження  
► якщо заочне рішення суду є незрозумілим для осіб, які брали участь у справі, суд 
за їхньою заявою постановляє ухвалу, в якій роз'яснює своє рішення, не змінюючи 
при цьому його змісту  
 
Завдання № 837 (складність 2) 
Вкажіть положення, які є правильними щодо видачі або направлення копій заочного 
рішення особам, які брали участь у справі:  
► особи, які брали участь у справі, розписуються у протоколі судового засідання про 
ознайомлення із змістом заочного рішення 
► копії заочних рішень повторно видаються за заявою особи безкоштовно  
► копії заочних рішень повторно видаються за заявою особи за плату у розмірі, 
встановленому законодавством  
► копії заочного рішення видаються особам, які брали участь у справі, на їхню 
вимогу не пізніше десяти днів з дня проголошення рішення  
► відповідачам, які не з’явилися в судове засідання, копія заочного рішення 
надсилається протягом трьох днів з дня проголошення рішення рекомендованим 
листом з повідомленням про вручення  
► копія повного заочного рішення видається позивачеві, який був присутнім при 
розгляді справи, негайно після проголошення такого рішення  
► копія заочного рішення надсилається особам, які брали участь у справі, не пізніше 
п'яти днів з дня проголошення рішення  
 
Завдання № 838 (складність 2) 
Вкажіть положення, які є правильними щодо правових наслідків набрання заочним 
рішенням законної сили:  
► після набрання заочним рішенням законної сили сторони та треті особи із 
самостійними вимогами, а також їх правонаступники не можуть оспорювати в іншому 
процесі встановлені судом факти і правовідносини  
► якщо справу розглянуто за заявою органів державної влади чи місцевого 
самоврядування, яким надано право захищати права, свободи та інтереси інших 
осіб, заочне рішення, що набрало законної сили, є обов'язковим для особи, в 
інтересах якої було розпочато справу  
► після набрання заочним рішенням законної сили сторони та треті особи із 
самостійними вимогами, а також їх правонаступники можуть заявляти в суді ту саму 
позовну вимогу з тих самих підстав  
► якщо справу розглянуто за заявою прокурора заочне рішення, що набрало 
законної сили, не є обов'язковим для особи, в інтересах якої було розпочато справу, і 
ця особа вправі вимагати від суду розгляду справи та вирішення вимоги у первісному 



обсязі  
► якщо справу розглянуто за заявою прокурора заочне рішення, що набрало 
законної сили, не є обов'язковим для особи, в інтересах якої було розпочато справу, і 
ця особа вправі знову звернутися з тією ж позовною вимогою  
► після набрання заочним рішенням законної сили сторони та треті особи із 
самостійними вимогами, а також їх правонаступники не можуть знову заявляти в суді 
ту саму позовну вимогу з тих самих підстав  
► якщо після набрання заочним рішенням законної сили, яким з відповідача 
присуджені періодичні платежі, зміняться обставини, що впливають на визначені 
розміри платежів, їх тривалість чи припинення, відповідач не має права вимагати 
зміни розміру, строків платежів або звільнення від них 
 
Завдання № 839 (складність 2) 
Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку оскарження заочного рішення:  
► повторне заочне рішення оскаржити до суду, що його постановив, має право лише 
позивач  
► у разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення заочне 
рішення може бути оскаржене позивачем і відповідачем в загальному порядку  
► позивач має право оскаржити заочне рішення в загальному порядку, 
встановленому ЦПК  
► у разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення заочне 
рішення може бути оскаржене відповідачем в загальному порядку  
► заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за клопотанням 
позивача  
► заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою 
заявою відповідача  
► повторне заочне рішення оскаржити до суду, що його постановив, має право лише 
відповідач 
 
Завдання № 840 (складність 3) 
Умовами проведення заочного розгляду справи є:  
► належне повідомлення відповідача про час та місце розгляду справи  
► згода на заочний розгляд справи усіх присутніх учасників процесу  
► згода позивача на заочний розгляд справи  
► неявка в судове засідання відповідача або його представника  
► відсутність заяви відповідача про розгляд справи у його відсутності 
► неявка в судове засідання відповідача  
► поважність причин неявки  
► неявка в судове засідання позивача  
► визнані судом неповажними причини неявки відповідача в судове засідання  
 
Завдання № 841 (складність 3) 
Заочне рішення суду складається з:  
► резолютивної частини  
► обґрунтування  
► додатків  
► описової частини  
► висновку  
► мотивувальної частини  
► вступної частини  
► ствердження фактів  
► заперечення 
 
Завдання № 842 (складність 3) 
Вкажіть положення, які є правильними щодо постановлення окремих ухвал суду при 
заочному розгляді справи:  



► про вжиті заходи протягом місяця з дня надходження окремої ухвали повинно бути 
повідомлено суд, який постановив окрему ухвалу  
► окрема ухвала направляється особам, які беруть участь у розгляді справи, для 
вжиття заходів щодо усунення причин та умов порушень закону  
► окрему ухвалу може бути оскаржено особами, інтересів яких вона стосується, у 
загальному порядку  
► суд може постановити окрему ухвалу, якщо під час ухвалення рішення виникає 
потреба з’ясувати будь-яку обставину шляхом повторного допиту свідків  
► жодна з наведених відповідей не є правильною  
► суд, виявивши під час розгляду справи порушення закону і встановивши причини 
та умови, що сприяли вчиненню порушення, може постановити окрему ухвалу  
► окрема ухвала оскарженню не підлягає  
► ЦПК не передбачає можливості постановлення окремої ухвали при заочному 
поровадженні 
► окрема ухвала направляється відповідним особам чи органам для вжиття заходів 
щодо усунення причин та умов порушень закону  
 
Завдання № 843 (складність 3) 
Під час ухвалення заочного рішення суд вирішує такі питання:  
► чи мали місце обставини, якими обґрунтовувалися вимоги і заперечення, та якими 
доказами вони підтверджуються  
► які правовідносини сторін випливають із встановлених обставин 
► вирішує питання про склад осіб, які братимуть участь у справі  
► визначає факти, які необхідно встановити для вирішення спору і які з них 
визнаються кожною стороною, а які підлягають доказуванню  
► чи слід позов задовольнити або в позові відмовити  
► чи є інші фактичні дані (пропущення строку позовної давності тощо), які мають 
значення для вирішення справи, та докази на їх підтвердження  
► яка правова норма підлягає застосуванню до цих правовідносин  
► за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, вирішує питання про витребування 
доказів та виклик свідків, про проведення експертизи, залучення до участі у справі 
спеціаліста, перекладача, особи, яка надає правову допомогу, або про судові 
доручення щодо збирання доказів  
► з'ясовує, якими доказами кожна сторона буде обґрунтовувати свої доводи чи 
заперечення щодо невизнаних обставин, та встановлює строки їх подання  
 
Завдання № 844 (складність 3) 
Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку виправлення описок та 
арифметичних помилок у заочному рішенні:  
► ЦПК не передбачає можливості внесення виправлень у заочне рішення 
► питання про внесення виправлень вирішується в судовому засіданні, про що 
постановляється ухвала  
► суд може за заявою осіб, які беруть участь у справі, виправити допущені у 
заочному рішенні описки чи арифметичні помилки  
► суд може за заявою представника громадськості виправити допущені у заочному 
рішенні описки чи арифметичні помилки  
► суд може з ініціативи секретаря судового засідання виправити допущені у 
заочному рішенні описки чи арифметичні помилки  
► після проголошення заочного рішення суд не вправі вносити будь-які виправлення 
у судове рішення  
► суд може з власної ініціативи виправити допущені у заочному рішенні описки чи 
арифметичні помилки  
► питання про внесення виправлень вирішується відразу без призначення судового 
засідання, про що постановляється ухвала  
► особи, які беруть участь у справі, повідомляються про час і місце засідання, 
призначеного для внесення виправлень у заочне рішення, причому їхня неявка не 



перешкоджає розглядові питання про внесення виправлень  
 
Завдання № 845 (складність 3) 
Підставами для ухвалення додаткового рішення при заочному розгляді справи є такі 
умови:  
► стосовно якої-небудь позовної вимоги, з приводу якої сторони подавали докази і 
давали пояснення, не ухвалено рішення  
► судом не вирішено питання про повернення позовної заяви у зв’язку з несплатою 
судового збору  
► якщо у судовому рішенні допущені описки чи арифметичні помилки  
► суд, вирішивши питання про право, не зазначив точне майно, яке підлягає 
передачі  
► суд не допустив негайного виконання рішення у справах про поновлення на роботі 
незаконно звільненого працівника  
► суд не допустив негайного виконання рішення у справах про відшкодування 
моральної шкоди  
► при заочному розгляді справи ухвалення додаткового рішення не допускається 
► судом не вирішено питання про судові витрати  
► стосовно якої-небудь позовної вимоги, з приводу якої сторони не подавали докази 
і давали пояснення, не ухвалено рішення  
 
Завдання № 846 (складність 3) 
Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку ухвалення додаткового рішення 
при заочному розгляді справи: 
► заяву про ухвалення додаткового рішення може бути подано до закінчення строку 
на оскарження рішення  
► суд, що ухвалив рішення, може ухвалити додаткове рішення лише з власної 
ініціативи  
► заяву про ухвалення додаткового рішення може бути подано до закінчення строку 
на виконання рішення  
► додаткове рішення оскарженню не підлягає  
► на додаткове рішення може бути подано скаргу  
► суд не вправі ухвалити додаткове рішення після вступу його у законну силу  
► при заочному розгляді справи ухвалення додаткового рішення не допускається 
► перелік підстав для ухвалення додаткового рішення не є вичерпним  
► суд, що ухвалив заочне рішення, може ухвалити додаткове рішення за заявою 
осіб, які беруть участь у справі, чи з власної ініціативи  
 
Завдання № 847 (складність 3) 
Вкажіть положення, які є правильними щодо роз’яснення заочного рішення суду:  
► подання заяви про роз'яснення рішення суду допускається, якщо ще не закінчився 
строк його оскарження  
► заява про роз'яснення рішення суду розглядається протягом десяти днів  
► якщо рішення суду є незрозумілим для судового розпорядника суд за його заявою 
постановляє ухвалу, в якій роз'яснює своє рішення, не змінюючи при цьому його 
змісту  
► подання заяви про роз'яснення рішення суду допускається, якщо воно ще не 
виконане або не закінчився строк, протягом якого рішення може бути пред'явлене до 
примусового виконання  
► якщо рішення суду є незрозумілим для державного виконавця, суд за його заявою 
постановляє ухвалу, в якій роз'яснює своє рішення, не змінюючи при цьому його 
змісту  
► заява про роз'яснення рішення суду розглядається протягом п’яти днів  
► дане питання ЦПК України не врегульоване 
► якщо рішення суду є незрозумілим для осіб, які брали участь у справі, суд за 
їхньою заявою постановляє ухвалу, в якій роз'яснює своє рішення, не змінюючи при 



цьому його змісту  
► подання заяви про роз'яснення рішення суду допускається, якщо воно не набрало 
законної сили  
 
Завдання № 848 (складність 3) 
Вкажіть положення, які є правильними щодо правових наслідків набрання заочним 
рішенням законної сили:  
► після набрання заочним рішенням законної сили сторони та треті особи із 
самостійними вимогами, а також їх правонаступники не можуть оспорювати в іншому 
процесі встановлені судом факти і правовідносини 
► якщо справу розглянуто за заявою органів державної влади чи місцевого 
самоврядування, яким надано право захищати права, свободи та інтереси інших 
осіб, заочне рішення, що набрало законної сили, є обов'язковим для особи, в 
інтересах якої було розпочато справу  
► після набрання заочним рішенням законної сили сторони та треті особи із 
самостійними вимогами, а також їх правонаступники можуть заявляти в суді ту саму 
позовну вимогу з тих самих підстав  
► якщо справу розглянуто за заявою прокурора заочне рішення, що набрало 
законної сили, не є обов'язковим для особи, в інтересах якої було розпочато справу, і 
ця особа вправі знову звернутися з тією ж позовною вимогою  
► якщо після набрання заочним рішенням законної сили, яким з відповідача 
присуджені періодичні платежі, зміняться обставини, що впливають на визначені 
розміри платежів, їх тривалість чи припинення, відповідач не має права вимагати 
зміни розміру, строків платежів або звільнення від них  
► якщо після набрання заочним рішенням законної сили, яким з відповідача 
присуджені періодичні платежі, зміняться обставини, що впливають на визначені 
розміри платежів, їх тривалість чи припинення, кожна сторона має право шляхом 
пред'явлення нового позову вимагати зміни розміру, строків платежів або звільнення 
від них  
► після набрання заочним рішенням законної сили сторони та треті особи із 
самостійними вимогами, а також їх правонаступники можуть оспорювати в іншому 
самостійному процесі окремі встановлені судом факти і правовідносини  
► після набрання заочним рішенням законної сили сторони та треті особи із 
самостійними вимогами, а також їх правонаступники не можуть знову заявляти в суді 
ту саму позовну вимогу з тих самих підстав  
► якщо справу розглянуто за заявою прокурора заочне рішення, що набрало 
законної сили, не є обов'язковим для особи, в інтересах якої було розпочато справу, і 
ця особа вправі вимагати від суду розгляду справи та вирішення вимоги у первісному 
обсязі  
 
Завдання № 849 (складність 3) 
Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку оскарження заочного рішення:  
► у разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення, строк 
апеляційного оскарження заочного рішення відповідачем обчислюється з моменту 
постановлення ухвали про залишення заяви про перегляд без задоволення  
► заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою 
заявою відповідача  
► заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за клопотанням 
позивача  
► позивач має право оскаржити заочне рішення в загальному порядку, 
встановленому ЦПК 
► у разі апеляційного оскарження заочного рішення відповідачем строк, протягом 
якого відповідач ознайомлювався із змістом заочного рішення, не включається до 
строку на апеляційне оскарження рішення  
► у разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення заочне 
рішення може бути оскаржене відповідачем в загальному порядку  



► у разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення заочне 
рішення може бути оскаржене позивачем і відповідачем в загальному порядку  
► повторне заочне рішення оскаржити до суду, що його постановив, має право лише 
позивач  
► повторне заочне рішення оскаржити до суду, що його постановив, має право лише 
відповідач  
 

Розділ 19 ОКРЕМЕ ПРОВАДЖЕННЯ 

Завдання № 851 (складність 1) 
Окреме провадження -це вид непозовного цивільного судочинства, в порядку якого 
розглядаються цивільні справи про:  
► підтвердження відсутності обставин, що мають значення для охорони прав та 
інтересів особи  
► підтвердження наявності чи відсутності порушених прав; 
► підтвердження наявності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав 
та інтересів особи;  
► підтвердження відсутності невизнаних прав;  
► підтвердження наявності оспорюваних прав;  
 
Завдання № 852 (складність 1) 
Суд розглядає в порядку окремого провадження справи про:  
► відшкодування шкоди;  
► визнання батьківства;  
► оскарження нотаріальних дій або відмови в їх вчиненні;  
► визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою;  
► оскарження рішень, прийнятих відносно релігійних організацій; 
 
Завдання № 853 (складність 1) 
Суд розглядає в порядку окремого провадження справи про:  
► визнання шлюбу недійсним; 
► надання житлового приміщення  
► розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю;  
► утримання дітей та батьків, інших родичів;  
► захист честі, гідності та ділової репутації;  
 
Завдання № 854 (складність 1) 
Заява про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи може бути подана:  
► опікуном  
► лише прокурором;  
► органом опіки та піклування;  
► закладом охорони здоров’я;  
► лікувальним закладом; 
 
Завдання № 855 (складність 1) 
У заяві про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності повинні бути 
викладені дані про те, що неповнолітня особа:  
► займається самостійно підприємницькою діяльністю; 
► бажає вступити в шлюб;  
► є матір’ю або батьком дитини відповідно до актового запису цивільного стану;  
► працює за контрактом  
► перебуває в шлюбі;  
 
Завдання № 856 (складність 1) 
В порядку окремого провадження суд розглядає справи про встановлення фактів, що 
мають юридичне значення:  



► належності особі паспорта;  
► перебування фізичної особи на утриманні;  
► перебування в шлюбі;  
► належності особі квитка про членство в об’єднанні громадян; 
► належності особі військового квитка;  
 
Завдання № 857 (складність 1) 
В порядку окремого провадження суд розглядає справи про встановлення фактів, що 
мають юридичне значення:  
► належності особі свідоцтва, що його видають органи державної реєстрації актів 
цивільного стану;  
► перебування в шлюбі;  
► проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу; 
► каліцтва,  
► належності особі паспорта;  
 
Завдання № 858 (складність 2) 
Окреме провадження -це вид непозовного цивільного судочинства, в порядку якого 
розглядаються цивільні справи про:  
► створення умов для здійснення особою особистих немайнових прав  
► підтвердження наявності оспорюваних прав  
► підтвердження відсутності обставин, що мають значення для охорони прав та 
інтересів особи  
► підтвердження наявності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав 
та інтересів особи  
► створення умов для здійснення особою майнових прав  
► підтвердження відсутності невизнаних прав  
► підтвердження наявності чи відсутності порушених прав 
 
Завдання № 859 (складність 2) 
Суд розглядає в порядку окремого провадження справи про:  
► визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою  
► оскарження рішень, прийнятих відносно релігійних організацій 
► оскарження нотаріальних дій або відмови в їх вчиненні  
► відшкодування шкоди  
► усиновлення  
► визнання батьківства  
► встановлення режиму окремого проживання за заявою подружжя  
 
Завдання № 860 (складність 2) 
Суд розглядає в порядку окремого провадження справи про:  
► захист честі, гідності та ділової репутації  
► надання житлового приміщення  
► передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність  
► визнання шлюбу недійсним  
► розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю  
► встановлення фактів, що мають юридичне значення 
► утримання дітей та батьків, інших родичів  
 
Завдання № 861 (складність 2) 
Заява про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи може бути подана:  
► лише прокурором  
► органом опіки та піклування  
► наркологічним закладом  
► закладом охорони здоров’я  
► лікувальним закладом 



► опікуном  
► членами її сім’ї  
 
Завдання № 862 (складність 2) 
У заяві про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності повинні бути 
викладені дані про те, що неповнолітня особа:  
► є матір’ю або батьком дитини відповідно до актового запису цивільного стану  
► бажає вступити в шлюб  
► працює за контрактом  
► бажає займатися підприємницькою діяльністю  
► займається самостійно підприємницькою діяльністю 
► працює за трудовим договором  
► перебуває в шлюбі  
 
Завдання № 863 (складність 2) 
В порядку окремого провадження суд розглядає справи про встановлення фактів, що 
мають юридичне значення:  
► перебування в шлюбі  
► належності особі військового квитка  
► перебування фізичної особи на утриманні  
► належності особі паспорта  
► реєстрації шлюбу  
► родинних відносин між фізичними особами 
► належності особі квитка про членство в об’єднанні громадян  
 
Завдання № 864 (складність 2) 
В порядку окремого провадження суд розглядає справи про встановлення фактів, що 
мають юридичне значення:  
► каліцтва  
► смерті особи в певний час у разі неможливості реєстрації органом державної 
реєстрації актів цивільного стану факту смерті 
► перебування в шлюбі  
► проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу  
► належності особі свідоцтва, що його видають органи державної реєстрації актів 
цивільного стану  
► належності особі паспорта  
► розірвання шлюбу  
 
Завдання № 865 (складність 2) 
В порядку окремого провадження не підлягають розгляду справи про встановлення 
фактів, що мають юридичне значення:  
► усиновлення  
► належності особі квитка про членство в об’єднанні громадян  
► належності особі паспорта  
► проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу  
► належності особі військового квитка  
► родинних відносин між фізичними особами  
► реєстрації шлюбу 
 
Завдання № 866 (складність 2) 
У справі про визнання недійсним втраченого векселя та відновлення прав на нього 
ухвала суду до судового розгляду надсилається негайно:  
► на адресу всіх нотаріусів відповідного нотаріального округу, на території якого 
знаходиться місце платежу за векселем, якщо строк платежу за векселем не настав  
► заявнику та заінтересованим особам  
► на адресу всіх нотаріусів відповідного нотаріального округу, на території якого 



знаходиться місце платежу за векселем  
► заявнику  
► заінтересованим особам  
► зобов’язаним за векселем особам, якщо їх адреси відомі суду 
► зобов’язаним за векселем особам  
 
Завдання № 867 (складність 2) 
Які категорії справ окремого провадження розглядаються судом у складі одного судді 
і двох народних засідателів:  
► розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю  
► встановлення фактів, що мають юридичне значення  
► відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника та векселі 
► визнання спадщини відумерлою  
► примусова госпіталізація до протитуберкульозного закладу  
► обмеження цивільної дієздатності фізичної особи  
► усиновлення  
 
Завдання № 868 (складність 2) 
Які категорії справ окремого провадження розглядаються одноособово суддею:  
► усиновлення  
► встановлення фактів, що мають юридичне значення  
► надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності  
► визнання спадщини відумерлою  
► надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку 
► визнання фізичної особи недієздатною  
► обмеження цивільної дієздатності фізичної особи  
 
Завдання № 869 (складність 2) 
Заява про усиновлення дитини може містити:  
► клопотання про запис матір’ю або батьком дитини 
► відомості про стан здоров’я заявника  
► відомості про доходи заявника  
► відомості про стан умов життя заявника  
► відомості про стан здоров’я дитини  
► клопотання про зміну прізвища, імені по батькові, дати, місця народження дитини  
► відомості про склад сім’ї заявника  
 
Завдання № 870 (складність 2) 
До висновку органів опіки та піклування у справах про усиновлення дитини мають 
бути додані:  
► відомості про склад сім’ї заявника 
► відомості про доцільність усиновлення  
► акт обстеження умов життя заявника, складений за місцем його проживання  
► довідка з місця роботи заявника із зазначення заробітної плати або копія 
декларації про доходи  
► медичний висновок про стан здоров’я дитини, про її фізичний і розумовий 
розвиток  
► свідоцтво про народження дитини  
► документ, що підтверджує право власності або користування жилим приміщенням 
заявником  
 
Завдання № 871 (складність 2) 
Окреме провадження -це вид непозовного цивільного судочинства, в порядку якого 
розглядаються цивільні справи про:  
► підтвердження наявності або відсутності невизнаних прав  
► підтвердження наявності або відсутності порушених, невизнаних або оспорюваних 



прав  
► підтвердження наявності або відсутності порушених прав  
► підтвердження наявності або відсутності оспорюваних прав 
► створення умов для здійснення особою майнових прав  
► підтвердження наявності або відсутності неоспорюваних прав  
► створення умов для здійснення особою особистих немайнових прав  
 
Завдання № 872 (складність 2) 
Окреме провадження -це вид непозовного цивільного судочинства, в порядку якого 
розглядаються цивільні справи про:  
► підтвердження наявності або відсутності порушених, невизнаних або оспорюваних 
прав  
► підтвердження наявності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав 
та інтересів особи  
► підтвердження наявності або відсутності порушених прав  
► підтвердження наявності або відсутності оспорюваних прав  
► підтвердження наявності або відсутності невизнаних прав  
► підтвердження відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони 
прав та інтересів особи; 
► створення умов для здійснення особою майнових прав  
 
Завдання № 873 (складність 2) 
Суд розглядає в порядку окремого провадження справи про:  
► визнання спадщини відумерлою 
► усиновлення  
► визнання фізичної особи недієздатною  
► стягнення боргу  
► оскарження дій органів і службових осіб у зв’язку з накладенням адміністративних 
стягнень  
► позбавлення батьківських прав  
► обмін жилого приміщення  
 
Завдання № 874 (складність 2) 
Суд розглядає в порядку окремого провадження справи про:  
► розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних 
та фізичних осіб  
► захист прав споживачів 
► володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою  
► відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника та векселі  
► захист честі, гідності та ділової репутації  
► надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності  
► визнання шлюбу недійсним  
 
Завдання № 875 (складність 2) 
Які категорії справ окремого провадження розглядаються судом у складі одного судді 
і двох народних засідателів:  
► поновлення цивільної дієздатності фізичної особи  
► надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності  
► надання права на шлюб 
► обмеження цивільної дієздатності фізичної особи  
► визнання фізичної особи недієздатною  
► захист честі, гідності та ділової репутації  
► розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних 
та фізичних осіб  
 



Завдання № 876 (складність 2) 
Які категорії справ окремого провадження розглядаються одноособово суддею:  
► встановлення режиму окремого проживання за заявою подружжя  
► визнання фізичної особи недієздатною  
► обмеження цивільної дієздатності фізичної особи 
► визнання спадщини відумерлою  
► усиновлення  
► розірвання шлюбу за заявою подружжя, яке має дітей  
► поновлення цивільної дієздатності фізичної особи  
 
Завдання № 877 (складність 2) 
Заява про обмеження права неповнолітньої особи самостійно розпоряджатися своїм 
заробітком, стипендією чи іншим доходами або позбавлення її цього права може 
бути подана:  
► членом сім’ї неповнолітнього 
► закладом охорони здоров’я  
► органом опіки та піклування  
► батьками  
► піклувальниками  
► відділом міліції у справах неповнолітніх  
► будь-якою заінтересованою особою  
 
Завдання № 878 (складність 2) 
Заява про визнання фізичної особи недієздатною може бути подана:  
► психіатричним закладом  
► начальником міліції  
► органом опіки та піклування  
► будь-якою заінтересованою особою  
► лише прокурором  
► членом її сім’ї  
► лікувальним закладом 
 
Завдання № 879 (складність 2) 
Справи про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності суд розглядає 
за участю:  
► представника відділу міліції у справах неповнолітніх  
► представника підприємства, установи, організації, де неповнолітній працює за 
трудовим договором  
► прокурора  
► одного або обох з батьків  
► заявника  
► представників органів державної реєстрації актів цивільного стану  
► представників органів опіки та піклування 
 
Завдання № 880 (складність 2) 
В порядку окремого провадження суд розглядає справи про встановлення фактів, що 
мають юридичне значення:  
► перебування юридичної особи на утримання  
► реєстрації шлюбу  
► належності особі військового квитка  
► перебування в шлюбі  
► належності особі паспорта 
► родинних відносин між фізичними особами; проживання однією сім’єю чоловіка та 
жінки без шлюбу  
► перебування фізичної особи на утриманні  
 



Завдання № 881 (складність 2) 
В порядку окремого провадження суд розглядає справи про встановлення фактів, що 
мають юридичне значення:  
► належності особі військового квитка 
► належності особі паспорта  
► розірвання шлюбу  
► народження дитини в шлюбі  
► каліцтва, якщо це потрібно для призначення пенсії або одержання допомоги по 
загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню  
► народження особи в певний час у разі неможливості реєстрації органом державної 
реєстрації актів цивільного стану факту народження  
► належності особі квитка про членство в об’єднанні громадян  
 
Завдання № 882 (складність 2) 
В порядку окремого провадження не підлягають розгляду справи про встановлення 
фактів, що мають юридичне значення:  
► усиновлення  
► належності особі паспорта 
► каліцтва, якщо це потрібно для призначення пенсії або одержання допомоги по 
загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню  
► належності особі квитка про членство в об’єднанні громадян  
► перебування фізичної особи на утриманні  
► народження особи в певний час у разі неможливості реєстрації органом державної 
реєстрації актів цивільного стану факту народження  
► розірвання шлюбу  
 
Завдання № 883 (складність 2) 
В порядку окремого провадження не підлягають розгляду справи про встановлення 
фактів, що мають юридичне значення:  
► проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу  
► реєстрації шлюбу  
► народження особи в певний час у разі неможливості реєстрації органом державної 
реєстрації актів цивільного стану факту народження  
► належності особі військового квитка  
► перебування фізичної особи на утриманні  
► належності особі свідоцтв, що їх видають органи державної реєстрації актів 
цивільного стану 
► усиновлення  
 
Завдання № 884 (складність 2) 
Розгляд яких справ проводиться судом у складі одного судді і двох народних 
засідателів:  
► усиновлення  
► обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи 
недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи  
► розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних 
та фізичних осіб 
► встановлення фактів, що мають юридичне значення  
► надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності  
► визнання спадщини відумерлою  
► визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою  
 
Завдання № 885 (складність 2) 
Розгляд яких справ проводиться судом у складі одного судді і двох народних 
засідателів:  
► визнання спадщини відумерлою  



► усиновлення  
► примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу  
► розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних 
та фізичних осіб 
► надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку  
► встановлення фактів, що мають юридичне значення  
► надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності  
 
Завдання № 886 (складність 3) 
Окреме провадження -це вид непозовного цивільного судочинства, в порядку якого 
розглядаються цивільні справи про:  
► створення умов для здійснення особою особистих немайнових прав;  
► підтвердження наявності або відсутності порушених, невизнаних або оспоруваних 
прав;  
► підтвердження наявності або відсутності порушених прав;  
► підтвердження відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони 
прав та інтересів особи;  
► підтвердження наявності або відсутності неоспорюваних прав;  
► підтвердження наявності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав 
та інтересів особи;  
► створення умов для здійснення особою майнових прав 
► підтвердження наявності або відсутності оспорюваних прав; 
► підтвердження наявності або відсутності невизнаних прав;  
 
Завдання № 887 (складність 3) 
Окреме провадження -це вид непозовного цивільного судочинства, в порядку якого 
розглядаються цивільні справи про:  
► створення умов для здійснення особою особистих немайнових прав;  
► підтвердження наявності або відсутності оспорюваних прав; 
► підтвердження наявності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав 
та інтересів особи 
► підтвердження відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони 
прав та інтересів особи;  
► підтвердження наявності або відсутності порушених, невизнаних або оспоруваних 
прав;  
► підтвердження наявності або відсутності порушених прав;  
► підтвердження наявності або відсутності неоспорюваних прав;  
► підтвердження наявності або відсутності невизнаних прав;  
► створення умов для здійснення особою майнових прав;  
 
Завдання № 888 (складність 3) 
Суд розглядає в порядку окремого провадження справи про:  
► усиновлення;  
► визнання спадщини відумерлою;  
► передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність;  
► стягнення боргу;  
► позбавлення батьківських прав;  
► встановлення фактів, що мають юридичне значення;  
► оскарження дій органів і службових осіб у зв’язку з накладенням адміністративних 
стягнень;  
► обмін жилого приміщення;  
► визнання фізичної особи недієздатною 
 
Завдання № 889 (складність 3) 
Суд розглядає в порядку окремого провадження справи про:  
► володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою;  



► надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності;  
► розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних 
та фізичних осіб;  
► захист честі, гідності та ділової репутації;  
► захист прав споживачів;  
► визнання фізичної особи безвісно відсутньою;  
► відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника та векселі 
► поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;  
► визнання шлюбу недійсним;  
 
Завдання № 890 (складність 3) 
Які категорії справ окремого провадження розглядаються судом у складі одного судді 
і двох народних засідателів:  
► надання права на шлюб;  
► поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;  
► обмеження цивільної дієздатності фізичної особи;  
► усиновлення;  
► оголошення фізичної особи померлою;  
► розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних 
та фізичних осіб;  
► захист честі, гідності та ділової репутації;  
► визнання фізичної особи недієздатною 
► надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності;  
 
Завдання № 891 (складність 3) 
Які категорії справ окремого провадження розглядаються одноособово суддею:  
► визнання спадщини відумерлою;  
► встановлення режиму окремого проживання за заявою подружжя;  
► визнання фізичної особи недієздатною;  
► усиновлення;  
► поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;  
► розірвання шлюбу за заявою подружжя, яке не має дітей;  
► розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних 
та фізичних осіб;  
► встановлення фактів, що мають юридичне значення 
► поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;  
 
Завдання № 892 (складність 3) 
Заява про обмеження права неповнолітньої особи самостійно розпоряджатися своїм 
заробітком, стипендією чи іншим доходами або позбавлення її цього права може 
бути подана:  
► батьками;  
► відділом міліції у справах неповнолітніх;  
► будь-якою заінтересованою особою;  
► закладом охорони здоров’я;  
► членом сім’ї неповнолітнього 
► органом опіки та піклування;  
► піклувальниками;  
► усиновлювачами;  
► лише прокурором;  
 
Завдання № 893 (складність 3) 
Заява про визнання фізичної особи недієздатною може бути подана:  
► лише прокурором;  
► психіатричним закладом;  
► піклувальником 



► лікувальним закладом;  
► членом її сім’ї;  
► будь-якою заінтересованою особою;  
► органом опіки та піклування;  
► начальником міліції;  
► близькими родичами, незалежно від їх спільного проживання;  
 
Завдання № 894 (складність 3) 
Справи про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності суд розглядає 
за участю:  
► усиновлювачів;  
► представника підприємства, установи, організації, де неповнолітній працює за 
трудовим договором;  
► представників органів опіки та піклування;  
► представників органів державної реєстрації актів цивільного стану;  
► піклувальника;  
► прокурора;  
► заявника;  
► представника відділу міліції у справах неповнолітніх 
► одного або обох з батьків;  
 
Завдання № 895 (складність 3) 
В порядку окремого провадження суд розглядає справи про встановлення фактів, що 
мають юридичне значення:  
► належності особі квитка про членство в об’єднанні громадян;  
► народження дитини в шлюбі; 
► каліцтва, якщо це потрібно для призначення пенсії або одержання допомоги по 
загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню;  
► належності особі паспорта;  
► перебування в шлюбі;  
► належності особі військового квитка;  
► розірвання шлюбу;  
► народження особи в певний час у разі неможливості реєстрації органом державної 
реєстрації актів цивільного стану факту народження;  
► усиновлення;  
 
Завдання № 896 (складність 3) 
В порядку окремого провадження не підлягають розгляду справи про встановлення 
фактів, що мають юридичне значення:  
► каліцтва, якщо це потрібно для призначення пенсії або одержання допомоги по 
загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню 
► народження особи в певний час у разі неможливості реєстрації органом державної 
реєстрації актів цивільного стану факту народження;  
► розірвання шлюбу;  
► належності особі паспорта;  
► усиновлення;  
► належності особі квитка про членство в об’єднанні громадян;  
► перебування фізичної особи на утриманні;  
► належності особі свідоцтв, що їх видають органи державної реєстрації актів 
цивільного стану;  
► належності особі військового квитка;  
 
Завдання № 897 (складність 3) 
В порядку окремого провадження не підлягають розгляду справи про встановлення 
фактів, що мають юридичне значеня:  
► усиновлення;  



► належності особі свідоцтв, що їх видають органи державної реєстрації актів 
цивільного стану 
► належності особі військового квитка;  
► належності особі паспорта;  
► перебування фізичної особи на утриманні;  
► реєстрації шлюбу;  
► проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу;  
► належності особі квитка про членство в об’єднанні громадян;  
► народження особи в певний час у разі неможливості реєстрації органом державної 
реєстрації актів цивільного стану факту народження;  
 

Розділ 20 АПЕЛЯЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ 

Завдання № 899 (складність 1) 
Право на оскарження рішення суду І інстанції мають:  
► лише особи, які беруть участь у справі;  
► особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права та 
обо’язки;  
► лише сторони та особи, які беруть участь у справі.  
► будь-які особи; 
► будь-які учасники цивільного процесу;  
 
Завдання № 900 (складність 1) 
Вкажіть, які з наведених положень, що стосуються приєднання до апеляційної скарги 
є правильними:  
► за подання заяви про приєднання до апеляційної скарги сплачується судовий 
збір;  
► заява про приєднання до апеляційної скарги може бути подана під час розгляду 
справи;  
► особи, які не брали участі у розгляді справи, не можуть приєднатися до 
апеляційної скарги; 
► право приєднатися до апеляційної скарги мають лише особи, які беруть участь у 
справі;  
► заява про приєднання до апеляційної скарги не оплачується судовим збором та 
повинна бути подана до початку розгляду справи в апеляційному суді.  
 
Завдання № 901 (складність 1) 
Вкажіть, які з наведених положень, що стосуються підготовки та призначення справи 
до розгляду в апеляційному суді є правильними:  
► справа призначається до розгляду у розумний строк, але не пізніше п’ятнадцяти 
днів після закінчення десятиденного строку для підготовки справи до розгляду 
апеляційним судом;  
► справа призначається до розгляду апеляційним судом після спливу десятиденного 
строку для підготовки справи до розгляду;  
► протягом десяти днів з дня отримання справи суддя-доповідач вчиняє дії, 
передбачені процесуальним законодавством по підготовці справи до розгляду 
апеляційним судом; 
► справа призначається до розгляду у розумний строк, але не пізніше одного місяця 
з дня одержання заяви про апеляційне оскарження;  
► протягом десяти днів з дня отримання справи суддя-доповідач повинен закінчити 
підготовку справи до розгляду апеляційним судом.  
 
Завдання № 902 (складність 1) 
Вкажіть, які з наведених положень, що стосуються підготовки справи до розгляду в 
апеляційному суд є правильними:  
► обов’язок надіслання копій заяви про апеляційне оскарження, апеляційної скарги 



та доданих до них матеріалів особам, які беруть участь у справі, покладається на суд 
І інстанції;  
► обов’язок надіслання копій заяви про апеляційне оскарження, апеляційної скарги 
та доданих до них матеріалів особам, які беруть участь у справі, покладається на 
особу, яка подала апеляційну скаргу.  
► ухвала про залишення без розгляду апеляційного провадження та копії 
відповідних документів надсилаються особам, які беруть участь у справі, не пізніше 
наступного дня після її постановлення; 
► обов’язок надіслання копій апеляційної скарги та доданих до неї матеріалів 
особам, які беруть участь у справі, покладається на суд апеляційної інстанції;  
► суддя-доповідач встановлює строк подання заперечення на апеляційну скаргу;  
 
Завдання № 903 (складність 1) 
Під час розгляду справи в апеляційному порядку апеляційний суд перевіряє:  
► достовірність рішення суду; 
► додержання законів при ухваленні рішення судом І інстанції; 
► відповідність рішення суду І інстанції закону;  
► законність та обґрунтованість рішення суду І інстанції;  
► невідповідність рішення суду І інстанції закону  
 
Завдання № 904 (складність 2) 
Право на оскарження рішення суду І інстанції мають:  
► лише сторони та особи, які беруть участь у справі  
► будь-які особи  
► особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права та 
обов’язки 
► особи, які не брали участі у справі  
► учасники цивільного процесу  
► лише інші особи, які беруть участь у справі  
► сторони  
 
Завдання № 905 (складність 2) 
Вкажіть, які з наведених положень, що стосуються приєднання до апеляційної скарги 
є правильними:  
► заява про приєднання до апеляційної скарги може бути подана під час розгляду 
справи  
► заяву про приєднання до апеляційної скарги може бути подано до початку 
розгляду справи в апеляційному суді  
► право приєднатися до апеляційної скарги мають лише особи, які беруть участь у 
справі  
► заява про приєднання до апеляційної скарги не оплачується судовим збором та 
повинна бути подана до початку розгляду справи в апеляційному суді  
► за подання заяви про приєднання до апеляційної скарги сплачується судовий збір  
► до апеляційної скарги мають право приєднатися особи, які не брали участі у 
справі, якщо суд вирішив питання про їх права та обов’язки 
► особи, які не брали участі у розгляді справи, не можуть приєднатися до 
апеляційної скарги  
 
Завдання № 906 (складність 2) 
Вкажіть, які з наведених положень, що стосуються підготовки та призначення справи 
до розгляду в апеляційному суді є правильними:  
► справа призначається до розгляду у розумний строк, але не пізніше п’ятнадцяти 
днів після закінчення десятиденного строку для підготовки справи до розгляду 
апеляційним судом  
► справа призначається до розгляду у розумний строк, але не пізніше одного місяця 
з дня одержання заяви про апеляційне оскарження  



► протягом десяти днів з дня отримання справи суддя-доповідач повинен закінчити 
підготовку справи до розгляду апеляційним судом  
► в порядку підготовки розгляду справи суддя-доповідач вирішує питання щодо 
щодо поважності причин неподання доказів до суду першої інстанції  
► протягом семи днів з дня одержання апеляційної скарги суддя-доповідач повинен 
вчинити всі дії, необхідні для підготовки справи до розгляду апеляційним судом  
► протягом десяти днів з дня отримання справи суддя-доповідач вчиняє дії, 
передбачені процесуальним законодавством по підготовці справи до розгляду 
апеляційним судом 
► справа призначається до розгляду апеляційним судом після спливу десятиденного 
строку для підготовки справи до розгляду  
 
Завдання № 907 (складність 2) 
Вкажіть, які з наведених положень, що стосуються підготовки справи до розгляду в 
апеляційному суді є правильними:  
► обов’язок надіслання копій заяви про апеляційне оскарження, апеляційної скарги 
та доданих до них матеріалів особам, які беруть участь у справі, покладається на 
особу, яка подала апеляційну скаргу  
►  в порядку підготовки розгляду справи суддя-доповідач за клопотанням осіб, які 
беруть участь у справі, вирішує питання щодо вжиття заходів забезпечення позову  
► ухвала про відкриття апеляційного провадження та копій відповідних документів 
надсилаються особам, які беруть участь у справі, не пізніше наступного дня після її 
постановлення  
► обов’язок надіслання копій заяви про апеляційне оскарження, апеляційної скарги 
та доданих до них матеріалів особам, які беруть участь у справі, покладається на суд 
І інстанції  
► ухвала про прийняття апеляційної скарги до розгляду та копій відповідних 
документів надсилаються особам, які беруть участь у справі, не пізніше наступного 
дня після її постановлення 
► обов’язок надіслання копій апеляційної скарги та доданих до неї матеріалів 
особам, які беруть участь у справі, покладається на суд апеляційної інстанції  
► суддя-доповідач встановлює строк подання заперечення на апеляційну скаргу  
 
Завдання № 908 (складність 2) 
Під час розгляду справи в апеляційному порядку апеляційний суд перевіряє:  
► відповідність рішення суду І інстанції закону  
► законність рішення суду І інстанції  
► додержання законів при ухваленні рішення судом І інстанції  
► законність і обґрунтованість рішення суду апеляційної інстанції 
► обґрунтованість рішення суду І інстанції  
► обґрунтованість рішення суду апеляційної інстанції  
► невідповідність рішення суду І інстанції закону  
 
Завдання № 909 (складність 2) 
Вкажіть, які з наведених положень, що стосуються дослідження доказів апеляційним 
судом є правильними:  
► апеляційним судом досліджуються усі докази, досліджені судом І інстанції  
► апеляційний суд досліджує докази, які були досліджені судом І інстанції з 
порушенням встановленого порядку  
► апеляційним судом досліджуються тільки нові докази, неподання яких до суду І 
інстанції було зумовлено поважними причинами  
► апеляційним судом досліджуються нові докази незалежно від причини неподання 
їх до суду І інстанції 
► апеляційний суд досліджує докази, які були досліджені судом І інстанції з 
порушенням встановленого порядку або в дослідженні яких було правомірно 
відмовлено судом І інстанції 



► апеляційний суд досліджує докази, в дослідженні яких було неправомірно 
відмовлено судом І інстанції  
► апеляційним судом досліджуються нові докази, неподання яких до суду І інстанції 
було зумовлено поважними причинами  
 
Завдання № 910 (складність 2) 
Вкажіть, які з наведених положень, що стосуються меж розгляду справи апеляційним 
судом є правильними:  
► апеляційний суд не обмежений доводами апеляційної скарги у разі неправильного 
застосування норм матеріального права та порушенням норм процесуального права, 
які є обов’язковою підставою для скасування рішення  
► апеляційний суд перевіряє справу в повному обсязі у випадках передбачених 
процесуальним законодавством у всіх справах  
► суд апеляційної інстанції не обмежений доводами апеляційної скарги та вимогами, 
заявленими у суді І інстанції  
► суд апеляційної інстанції обмежений доводами апеляційної скарги та вимогами, 
заявленими у суді І інстанції  
► апеляційний суд самостійно встановлює межі розгляду залежно від конкретної 
справи  
► якщо поза увагою доводів апеляційної скарги залишилась очевидна незаконність 
або необґрунтованість рішення суду першої інстанції у справах окремого 
провадження, апеляційний суд перевіряє справу в повному обсязі  
► апеляційний суд не обмежений доводами апеляційної скарги та вимогами, 
заявленими у суді І інстанції, у разі неправильного застосування норм матеріального 
права та порушенням норм процесуального права, які є обов’язковою підставою для 
скасування рішення 
 
Завдання № 911 (складність 2) 
Вкажіть, які з наведених положень, що стосуються відхилення апеляційної скарги та 
залишення рішення без змін є правильними:  
► підставою для відхилення апеляційної скарги є ухвалення рішення судом І 
інстанції з додержанням норм процедурного права  
► підставою для відхилення апеляційної скарги є ухвалення рішення судом І 
інстанції з додержанням норм матеріального і процесуального права  
► не може бути скасоване правильне по суті і справедливе рішення суду з одних 
лише формальних підстав  
► не може бути скасоване правильне по суті і справедливе рішення суду з одних 
лише формальних міркувань  
► не може бути скасоване правильне за змістом рішення суду з одних лише 
формальних міркувань 
► апеляційний суд постановляє ухвалу про відхилення апеляційної скарги і 
залишення рішення без змін  
► апеляційний суд постановляє ухвалу про залишення апеляційної скарги без 
задоволення і залишення рішення без змін  
 
Завдання № 912 (складність 2) 
Вкажіть, які з наведених положень, що стосуються скасування рішення із закриттям 
провадження у справі або залишенням заяви без розгляду в апеляційному порядку є 
правильними:  
► смерть фізичної особи чи ліквідація юридичної особи -сторони у спірних 
правовідносинах після ухвалення судом І інстанції законного і обґрунтованого 
рішення не є підставою для скасування рішення із закриттям провадження у справі  
► апеляційний суд постановляє рішення про скасування рішення суду І інстанції із 
закриттям провадження у справі або із залишенням заяви без розгляду  
► якщо під час апеляційного провадження позивач відмовився від позову в відмова 
прийнята судом, апеляційний суд скасовує рішення суду першої інстанції і 



постановляє ухвалу про закриття провадження у справі  
► смерть фізичної особи -сторони у спірних правовідносинах після ухвалення судом 
І інстанції законного і обґрунтованого рішення не є підставою для скасування рішення 
із залишенням заяви без розгляду 
► ЦПК закріплює спеціальні підстави для скасування рішення із закриттям 
провадження у справі або залишенням заяви без розгляду апеляційним судом  
► апеляційний суд постановляє ухвалу про скасування рішення суду І інстанції із 
закриттям провадження у справі або із залишенням заяви без розгляду  
► смерть фізичної особи чи ліквідація юридичної особи -сторони у спірних 
правовідносинах після ухвалення судом І інстанції законного і обґрунтованого 
рішення є підставою для скасування рішення із закриттям провадження у справі  
 
Завдання № 913 (складність 2) 
Вкажіть, які з наведених положень, що стосуються рішень та ухвал апеляційного суду 
є правильними:  
► копії судових рішень апеляційного суду повторно видаються апеляційним судом 
► копії судових рішень апеляційного суду повторно видаються судом І інстанції, де 
зберігається справа  
► рішення апеляційного суду оформляється головуючим і підписується всім складом 
суду, який розглядав справу  
► рішення апеляційного суду оформляється суддею-доповідачем і підписується всім 
складом суду, який розглядав справу  
► рішення суду та ухвала апеляційного суду набирають законної сили з моменту їх 
оформлення  
► рішення суду та ухвала апеляційного суду набирають законної сили в порядку, 
передбаченому для рішень та ухвал суду І інстанції  
► апеляційний суд ухвалює рішення у випадках скасування судового рішення і 
ухвалення нового або зміни рішення  
 
Завдання № 914 (складність 2) 
Апеляційний суд ухвалює рішення у випадках:  
► скасування ухвали і ухвалення рішення  
► зміни ухвали 
► скасування рішення і ухвалення нового  
► скасування ухвали  
► зміни рішення  
► скасування рішення суду із закриттям провадження у справі 
► скасування рішення суду із залишенням заяви без розгляду  
 
Завдання № 915 (складність 2) 
Право на апеляційне оскарження мають:  
► треті особи 
► особа, яка надає правову допомогу  
► сторони  
► особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права та 
обов’язки  
► експерт  
► суд першої інстанції  
► перекладач  
 
Завдання № 916 (складність 2) 
За наслідками розгляду апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції 
апеляційний суд має право:  
► постановити ухвалу про скасування рішення та направлення справи на новий 
розгляд  
► скасувати рішення суду першої інстанції і ухвалити нове рішення по суті позовних 



вимог  
► змінити рішення  
► постановити ухвалу про повне відхилення рішення суду першої інстанції і 
направити справу на новий розгляд до суду першої інстанції 
► постановити ухвалу про скасування рішення суду першої інстанції і закриття 
провадження у справі  
► відхилити рішення суду першої інстанції і ухвалити нове рішення по суті позовних 
вимог  
► постановити ухвалу про відхилення рішення суду першої інстанції і залишення 
заяви без розгляду  
 
Завдання № 917 (складність 2) 
За наслідками розгляду апеляційної скарги на ухвалу суду першої інстанції 
апеляційний суд має право:  
► відмінити ухвалу і передати питання на новий розгляд  
► постановити ухвалу про відхилення апеляційної заяви про перегляд ухвали суду 
першої інстанції 
► постановити ухвалу про відхилення апеляційної скарги і залишення ухвали без 
змін  
► змінити ухвалу  
► відмінити ухвалу і постановити нову ухвалу по суті вимог  
► скасувати ухвалу, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, і 
направити справу для продовження розгляду до суду першої інстанції  
► постановити ухвалу про повернення апеляційної скарги і залишення ухвали без 
змін  
 
Завдання № 918 (складність 2) 
Підставами для скасування рішення суду першої інстанції і ухвалення нового рішення 
або зміни рішення в апеляційному порядку є:  
► справу розглянуто неповноважним секретарем  
► недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд вважав 
встановленими  
► порушення положень постанов Пленуму ВСУ при ухваленні рішення  
► суд вирішив питання про права та обов’язки осіб, які не брали участі у справі  
► рішення ухвалено чи підписано не тим секретарем, який розглядав справу  
► порушення норм процесуального права, яке призвело до неправильного 
вирішення справи  
► невідповідність висновків суду обставинам справи 
 
Завдання № 919 (складність 2) 
Вкажіть, які з наведених положень, що стосуються порядку подання та прийняття 
апеляційної скарги є правильними:  
► апеляційна скарга подаються апеляційному суду через суд І інстанції, який 
ухвалив оскаржуване судове рішення  
► копія ухвали про повернення апеляційної скарги або про відмову у відкритті 
апеляційного провадження разом із доданими до скарги матеріалами надсилається 
особі, яка подавала апеляційну скаргу, а апеляційна скарга залишається у справі  
► при надходженні неналежно оформленої справи у випадках, передбачених 
процесуальним законодавством, суддя-доповідач постановляє ухвалу про 
повернення справи до суду І інстанції із зазначенням строку для усунення недоліків  
► питання про прийняття скарги до розгляду вирішується апеляційним судом 
протягом п’ятьох днів після надходження справи  
► справа разом з апеляційними скаргами надсилається апеляційному суду після 
одержання усіх апеляційних скарг від осіб, які подали заяви про апеляційне 
оскарження, або через п’ять дні після закінчення строку на подання апеляційної 
скарги  



► у разі несплати судового збору, а також неналежного оформлення апеляційної 
скарги, вона повертається особі, що її подала  
► заява про апеляційне оскарження та апеляційна скарга подаються безпосередньо 
в апеляційний суд 
 
Завдання № 920 (складність 2) 
Вкажіть, які з наведених положень, що стосуються доповнення, зміни апеляційної 
скарги або відкликання її чи відмови від неї є правильними:  
► при відкликанні апеляційної скарги суддя-доповідач постановляє ухвалу про 
повернення скарги  
► особа, яка подала апеляційну скаргу, має право відкликати її до початку розгляду 
справи в апеляційному суді  
► друга сторона має право визнати апеляційну скаргу обґрунтованою в повному 
обсязі чи в певній частині до ухвалення рішення або постановлення ухвали 
апеляційним судом  
► особа, яка подала апеляційну скаргу, має право доповнити чи змінити її протягом 
строку на апеляційне оскарження  
► особа, яка подала апеляційну скаргу, має право відкликати її до ухвалення 
рішення або постановлення ухвали апеляційним судом  
► особа, яка подала апеляційну скаргу, має право доповнити чи змінити її протягом 
строку розгляду справи апеляційним судом 
► відмова від апеляційної скарги не унеможливлює повторне оскарження цього ж 
судового рішення з тих самих підстав  
 
Завдання № 921 (складність 2) 
Протягом десяти днів з дня отримання справи апеляційним судом суддя-доповідач 
вчиняє такі дії:  
► визначає характер спірних правовідносин та закон, який їх регулює 
► за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, вирішує питання щодо вжиття 
заходів забезпечення позову  
► з’ясовує можливість врегулювання спору до розгляду справи апеляційним судом  
► встановлює строки подання доказів  
► визначає факти, які підлягають доказуванню  
► з’ясовує обставини, на які посилаються сторони та інші особи, які беруть участь у 
справі, як на підставу своїх вимог та заперечень  
► уточнює доводи апеляційної скарги або заперечення проти неї  
 
Завдання № 922 (складність 2) 
Розглянувши справу, апеляційний суд постановляє ухвалу про:  
► скасування рішення суду І інстанції і закриття провадження у справі  
► скасування рішення суду І інстанції і залишення заяви без розгляду 
► закриття апеляційного провадження у зв’язку з відмовою від апеляційної скарги  
► залишення апеляційної скарги без руху і залишення рішення суду І інстанції без 
змін  
► зміну рішення  
► відхилення апеляційної скарги і залишення рішення без змін 
► скасування рішення суду І інстанції і направлення справи на новий розгляд  
 
Завдання № 923 (складність 2) 
Вкажіть, які з наведених положень, що стосуються рішення апеляційного суду є 
правильними:  
► рішення апеляційного суду набирають законної сили в загальному порядку  
► копії рішення апеляційного суду повторно видаються апеляційним судом, який 
розглядав справу 
► рішення апеляційного суду ухвалюється за правилами наказного провадження  
► рішення апеляційного суду ухвалюється за правилами позовного провадження з 



винятками і доповненнями, передбаченими процесуальним законодавством  
► рішення апеляційного суду набирають законної сили з моменту їх проголошення; 
копії рішення апеляційного суду повторно видаються судом І інстанції, де 
зберігається справа  
► рішення апеляційного суду набирають законної сили з моменту їх оформлення  
► апеляційний суд ухвалює рішення у випадках скасування судового рішення і 
ухвалення нового або зміни рішення  
 
Завдання № 924 (складність 2) 
Вкажіть, які з наведених положень, що стосуються апеляційного провадження є 
правильними:  
► під час розгляду справи у апеляційному суді не може бути оголошено перерву, а 
розгляд справи не може бути відкладено  
► в апеляційному суді позивач має право відмовитися від позову, а сторони -укласти 
мирову угоду  
► в апеляційному суді позивач не має права відмовитися від позову, а сторони -
укласти мирову угоду  
► після закінчення апеляційного провадження справа у десятиденний строк 
направляється до суду І інстанції, який її розглянув 
► після закінчення апеляційного провадження справа у п’ятиденний строк 
направляється до суду І інстанції, який її розглянув  
► апеляційний суд досліджує докази, які судом першої інстанції були досліджені з 
порушенням встановленого порядку  
► під час розгляду справи у апеляційному суді може бути оголошено перерву, а 
розгляд справи може бути відкладено  
 
Завдання № 925 (складність 2) 
За наслідками розгляду апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції 
апеляційний суд має право:  
► постановити ухвалу про відхилення апеляційної скарги і залишити рішення без 
змін  
► постановити ухвалу про повернення апеляційної скарги і залишити рішення без 
змін  
► постановити ухвалу про скасування рішення суду першої інстанції і закриття 
провадження у справі  
► постановити ухвалу про відхилення рішення суду першої інстанції і залишення 
заяви без розгляду  
► постановити ухвалу про повне відхилення рішення суду першої інстанції і 
направити справу на новий розгляд до суду першої інстанції  
► постановити ухвалу про повне або часткове скасування рішення суду першої 
інстанції і направити справу на новий розгляд до суду першої інстанції 
► відхилити рішення суду першої інстанції і ухвалити нове рішення по суті позовних 
вимог  
 
Завдання № 926 (складність 2) 
Підставами для скасування рішення суду першої інстанції і ухвалення нового рішення 
або зміни рішення в апеляційному порядку є:  
► порушення положень постанов Пленуму ВСУ при ухваленні рішення  
► справу розглянуто неповноважним секретарем  
► неправильне застосування норм процесуального права, яке привело до 
неправильного вирішення справи  
► неповне з’ясування судом обставин, що мають значення для справи  
► повне з’ясування судом обставин, що мають значення для справи 
► недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд вважав 
встановленими  



► рішення ухвалено чи підписано не тим секретарем, який розглядав справу  
 
Завдання № 927 (складність 3) 
Право на апеляційне оскарження мають:  
► свідок;  
► особа, яка надає правову допомогу;  
► треті особи;  
► сторони;  
► особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права та 
обов’язки;  
► особи, які беруть участь у справі;  
► експерт;  
► суд першої інстанції;  
► перекладач. 
 
Завдання № 928 (складність 3) 
За наслідками розгляду апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції 
апеляційний суд має право:  
► постановити ухвалу про повне або часткове скасування рішення суду першої 
інстанції і направити справу на новий розгляд до суду першої інстанції;  
► постановити ухвалу про відхилення рішення суду першої інстанції і залишення 
заяви без розгляду;  
► постановити ухвалу про відхилення апеляційної скарги і залишити рішення без 
змін;  
► скасувати рішення суду першої інстанції і ухвалити нове рішення по суті позовних 
вимог;  
► постановити ухвалу про повне відхилення рішення суду першої інстанції і 
направити справу на новий розгляд до суду першої інстанції. 
► постановити ухвалу про повернення апеляційної скарги і залишити рішення без 
змін;  
► змінити рішення;  
► відхилити рішення суду першої інстанції і ухвалити нове рішення по суті позовних 
вимог;  
► постановити ухвалу про скасування рішення суду першої інстанції і закриття 
провадження у справі;  
 
Завдання № 929 (складність 3) 
За наслідками розгляду апеляційної скарги на ухвалу суду першої інстанції 
апеляційний суд має право:  
► відмінити ухвалу і передати питання на новий розгляд;  
► скасувати ухвалу, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, і 
направити справу для продовження розгляду до суду першої інстанції;  
► відмінити ухвалу і постановити нову ухвалу по суті вимог;  
► постановити ухвалу про відхилення апеляційної скарги і залишення ухвали без 
змін;  
► скасувати ухвалу і постановити нову ухвалу;  
► постановити ухвалу про повернення апеляційної скарги і залишення ухвали без 
змін;  
► залишити ухвалу без розгляду;  
► постановити ухвалу про відхилення апеляційної заяви про перегляд ухвали суду 
першої інстанції. 
► змінити ухвалу;  
 
Завдання № 930 (складність 3) 
Підставами для скасування рішення суду першої інстанції і ухвалення нового рішення 
або зміни рішення в апеляційному порядку є:  



► справу розглянуто неповноважним секретарем;  
► недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд вважав 
встановленими;  
► суд вирішив питання про права та обов’язки осіб, які не брали участі у справі. 
► неправильне застосування норм процесуального права;  
► порушення норм процесуального права;  
► неповне з’ясування судом обставин, що мають значення для справи;  
► порушення положень постанов Пленуму ВСУ при ухваленні рішення;  
► рішення ухвалено чи підписано не тим секретарем, який розглядав справу;  
► невідповідність висновків суду обставинам справи;  
 
Завдання № 931 (складність 3) 
Вкажіть, які з наведених положень, що стосуються доповнення, зміни апеляційної 
скарги або відкликання її чи відмова від неї є правильними:  
► особа, яка подала апеляційну скаргу, має право доповнити чи змінити її протягом 
строку розгляду справи апеляційним судом;  
► при відкликанні апеляційної скарги суддя-доповідач постановляє ухвалу про 
повернення скарги;  
► особа, яка подала апеляційну скаргу, має право відкликати її до початку розгляду 
справи апеляційним судом;  
► відмова від апеляційної скарги унеможливлює повторне оскарження цього ж 
судового рішення з тих самих підстав;  
► питання про прийняття відмови від апеляційної скарги і закриття у зв’язку з цим 
апеляційного провадження вирішується апеляційним судом, що розглядає справу, в 
судовому засіданні. 
► особа, яка подала апеляційну скаргу, має право відкликати її до ухвалення 
рішення або постановлення ухвали апеляційним судом;  
► друга сторона має право визнати апеляційну скаргу обґрунтованою в повному 
обсязі чи в певній частині до початку розгляду справи апеляційним судом;  
► друга сторона має право визнати апеляційну скаргу обґрунтованою в повному 
обсязі чи в певній частині до ухвалення рішення або постановлення ухвали 
апеляційним судом;  
► відмова від апеляційної скарги не унеможливлює повторне оскарження цього ж 
судового рішення з тих самих підстав;  
 
Завдання № 932 (складність 3) 
Протягом десяти днів з дня отримання справи суддя-доповідач вчиняє такі дії:  
► вирішує питання щодо поважності причин неподання доказів до суду І інстанції;  
► уточнює доводи апеляційної скарги або заперечення проти неї;  
► визначає факти, які підлягають доказуванню;  
► з’ясовує, які обставини визнаються чи заперечуються сторонами та іншими 
особами;  
► визначає характер спірних правовідносин та закон, який їх регулює;  
► з’ясовує можливість врегулювання спору до розгляду справи апеляційним судом;  
► встановлює строки подання доказів;  
► з’ясовує обставини, на які посилаються сторони та інші особи, які беруть участь у 
справі, як на підставу своїх вимог та заперечень;  
► вчиняє інші дії, пов’язані із забезпеченням апеляційного розгляду справи. 
 
Завдання № 933 (складність 3) 
Розглянувши справу, апеляційний суд постановляє ухвалу про:  
► закриття апеляційного провадження у зв’язку з відмовою від апеляційної скарги;  
► скасування рішення суду І інстанції і закриття провадження у справі;  
► повернення апеляційної скарги;  
► скасування рішення суду І інстанції;  
► скасування рішення суду І інстанції і залишення заяви без розгляду. 



► зміну ухвали;  
► залишення апеляційної скарги без руху і залишення рішення суду І інстанції без 
змін;  
► зміну рішення;  
► відхилення апеляційної скарги і залишення судового наказу без змін;  
 
Завдання № 934 (складність 3) 
Вкажіть, які з наведених положень, що стосуються рішення апеляційного суду є 
правильними:  
► копії рішення апеляційного суду повторно видаються апеляційним судом, який 
розглядав справу. 
► рішення апеляційного суду набирають законної сили з моменту їх оформлення;  
► рішення апеляційного суду набирають законної сили з моменту їх проголошення;  
► рішення апеляційного суду набирають законної сили в загальному порядку;  
► рішення апеляційного суду ухвалюється за правилами наказного провадження;  
► рішення апеляційного суду оформлюється суддею-доповідачем і підписується всім 
складом суду, який розглядав справу;  
► рішення апеляційного суду складається лише з вступної, описової та 
резолютивної частин;  
► рішення апеляційного суду ухвалюється за правилами позовного провадження з 
винятками і доповненнями, передбаченими процесуальним законодавством;  
► апеляційний суд ухвалює рішення у випадках скасування судового рішення і 
ухвалення нового або зміни рішення;  
 
Завдання № 935 (складність 3) 
Вкажіть, які з наведених положень, що стосуються апеляційного провадження є 
правильними:  
► під час розгляду справи у апеляційному суді не може бути оголошено перерву, а 
розгляд справи не може бути відкладено;  
► після закінчення апеляційного провадження справа у десятиденний строк 
направляється до суду І інстанції, який її розглянув;  
► після закінчення апеляційного провадження справа у п’ятиденний строк 
направляється до суду І інстанції, який її розглянув;  
► справа має бути призначена до розгляду у розумний строк, але не пізніше одного 
місяця після закінчення дій по підготовці справи до розгляду;  
► в апеляційному суді позивач має право відмовитися від позову, а сторони -укласти 
мирову угоду;  
► апеляційний суд не обмежений доводами апеляційної скарги, якщо під час 
розгляду справи буде встановлено неправильне застосування норм матеріального 
права або порушення норм процесуального права, які є обов’язковою підставою для 
скасування рішення;  
► в апеляційному суді позивач не має права відмовитися від позову, а сторони -
укласти мирову угоду;  
► справа має бути призначена до розгляду у розумний строк, але не пізніше семи 
днів після закінчення дій підготовки справи до розгляду;  
► апеляційна скарга на рішення суду першої інстанції має бути розглянута протягом 
двох місяців з дня постановлення ухвали про прийняття апеляційної скарги до 
розгляду. 
 

 


