
Цивільно-процесуальне право 

тести на екзамен 2015 

12 питань 1 рівня складності по 1 балу 

10 питань 2 рівня складності по 2 бали 

6   питань 3 рівня складності по 3 бали 

Всього 50 балів 

 

Розділ 1 ПОНЯТТЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО 

ПРАВА 

Завдання № 2 (складність 1) 

Цивільне судочинство в Україні здійснюється відповідно до наступних нормативно-правових 

актів:  

► Закон України «Про прокуратуру»; 

► Закон України «Про адвокатуру».  

► Закон України «Про виконавче провадження»;  

► Закону України «Про міжнародне приватне правo;  

► Закон України «Про визнання і виконання в Україні рішень іноземних судів»;  

 

Завдання № 3 (складність 1) 

Назвіть правильні законодавчі положення щодо видів судів загальної юрисдикції:  

► Система судів загальної юрисдикції відповідно до Конституції України будується за 

принципами змагальності і гласності.  

► Вищим судовим органом спеціалізованих судів є Верховний Суд України.  

► Система судів загальної юрисдикції відповідно до Конституції України будується за 

принципами територіальності і спеціалізації.  

► Норми щодо існування Апеляційного суду України визнані Конституційним Судом 

України неконституційними.  

► Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Касаційний Суд 

України. 

 

Завдання № 4 (складність 1) 

Провадження в цивільних справах здійснюється:  

► відповідно до закону, чинного на момент порушення суб'єктивного права; 

► відповідно до закону, чинного на момент вчинення першої процесуальної дії по справі.  

► відповідно до законів, чинних на момент звернення до суду;  

► відповідно до законів, чинних на час вчинення окремих процесуальних дій, розгляду і 

вирішення справи;  

► відповідно до законів, чинних на момент відкриття провадження по справі;  

 

Завдання № 5 (складність 1) 

Назвіть види проваджень в рамках цивільного судочинства:  



► виняткове; 

► касаційне;  

► апеляційне;  

► що виникає з адміністративно-правових відносин;  

► окреме;  

 

Завдання № 6 (складність 1) 

Назвіть види проваджень в рамках цивільного судочинства:  

► позовне;  

► касаційне;  

► апеляційне;  

► що виникає з адміністративно-правових відносин;  

► виняткове; 

 

Завдання № 7 (складність 1) 

Назвіть види проваджень в рамках цивільного судочинства:  

► виняткове; 

► наказне;  

► касаційне;  

► що виникає з адміністративно-правових відносин;  

► апеляційне;  

 

Завдання № 8 (складність 2) 

Цивільне судочинство в Україні здійснюється відповідно до наступних нормативно-правових 

актів:  

► Закон України «Про визнання і виконання в Україні рішень іноземних судів»  

► Закон України «Про прокуратуру» 

► Закон України «Про адвокатуру»  

► Закон України «Про міжнародне приватне право»  

► Конституція України  

► Закон України «Про виконавче провадження»  

► Цивільний процесуальний кодекс України  

 

Завдання № 9 (складність 2) 

Назвіть правильні законодавчі положення щодо видів судів загальної юрисдикції:  

► Система судів загальної юрисдикції відповідно до Конституції України будується за 

принципами змагальності і гласності  

► Вищим судовим органом спеціалізованих судів є Верховний Суд України  

► Норми щодо існування Апеляційного суду України визнані Конституційним Судом 

України неконституційними  

► Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд 

України  

► Система судів загальної юрисдикції відповідно до Конституції України будується за 

принципами територіальності і спеціалізації  

► Вищими судовими органами спеціалізованих судів є відповідні вищі спеціалізовані суди  

► Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Касаційний Суд 

України 

 



Завдання № 10 (складність 2) 

Провадження в цивільних справах здійснюється:  

► відповідно до закону, чинного на момент порушення суб'єктивного права 

► відповідно до законів, чинних на час здійснення підготовки справи до судового розгляду  

► відповідно до законів, чинних на момент відкриття провадження по справі  

► відповідно до законів, чинних на момент звернення до суду  

► відповідно до законів, чинних на час вчинення окремих процесуальних дій  

► відповідно до законів, чинних на час розгляду і вирішення справи  

► відповідно до закону, чинного на момент вчинення першої процесуальної дії по справі  

 

Завдання № 11 (складність 2) 

Цивільне судочинство в Україні здійснюється відповідно до наступних нормативно-правових 

актів:  

► Конституція АРК 

► Закон України «Про державне мито»  

► Декрет Кабінету Міністрів України «Про судовий збір»  

► Конституція України  

► Закон України «Про третейські суди»  

► Цивільний процесуальний кодекс України  

► Закон України «Про міжнародне приватне право»  

 

Завдання № 12 (складність 2) 

Судову систему України складають:  

► загальні суди  

► Верховний суд України  

► суди загальної юрисдикції  

► спеціалізовані суди  

► спеціальні суди  

► вищі спеціалізовані суди  

► суд конституційної юрисдикції 

 

Завдання № 13 (складність 2) 

Назвіть види проваджень в рамках цивільного судочинства:  

► окреме  

► позовне  

► виняткове 

► касаційне  

► наказне  

► апеляційне  

► що виникає з адміністративно-правових відносин  

 

Завдання № 14 (складність 2) 

Назвіть правильні положення щодо реалізації права на звернення до суду за захистом:  

► кожен може звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або 

оспорюваних прав, свобод чи інтересів  

► до суду можуть звертатися органи та особи, яким надано право захищати права, свободи 

та інтереси інших осіб, або державні чи суспільні інтереси у випадках, встановлених законом  

► відмова від права на звернення до суду за захистом є недійсною  

► відмова від права на звернення до суду за захистом є дійсною у всіх випадках  

► до суду не можуть звертатися органи та особи, яким надано право захищати права, 



свободи та інтереси інших осіб  

► до суду не можуть звертатися особи в інтересах інших осіб, оскільки це порушує принцип 

диспозитивності 

► особа може відмовитися від права на звернення до суду за захистом  

 

Завдання № 15 (складність 2) 

Назвіть стадії цивільного процесу:  

► касаційне провадження 

► попереднє судове засідання  

► ухвалення рішення  

► забезпечення позову  

► ухвалення додаткового рішення  

► судовий розгляд  

► перегляд судових рішень Верховним Судом України  

 

Завдання № 16 (складність 2) 

Назвіть правильні законодавчі положення щодо передачі справи на розгляд третейського 

суду:  

► третейські суди можуть розглядати будь-які справи  

► до третейського суду за угодою сторін може бути переданий будь-який спір, що виникає з 

сімейних правовідносин, крім випадків, передбачених законом  

► спір не може бути переданий на вирішення третейського суду у жодному випадку  

► спір може бути переданий на вирішення третейського суду до прийняття компетентним 

судом рішення у спорі між тими ж сторонами, з того ж предмета і з тих самих підстав  

► до третейського суду за угодою сторін може бути переданий будь-який спір, що виникає з 

цивільних відносин, крім випадків, передбачених законом 

► третейський суд не має права розглядати спір, якщо хоча б одна із сторін спору є 

нерезидентом України  

► рішення третейського суду не є остаточним і може бути оскаржене в разі незгоди з ним  

 

Завдання № 17 (складність 2) 

Назвіть правильні законодавчі положення щодо обов‘язковості судових рішень  

► Судове рішення, яким закінчується розгляд справи у суді, ухвалюється іменем України 

► Невиконання судових рішень тягне передбачену законом відповідальність у випадку, коли 

на цьому наполягає позивач  

► Судові рішення, що набрали законної сили, є обов‘язковими до виконання усіма органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, об‘єднаннями 

громадян та іншими організаціями, громадянами та юридичними особами на всій території 

України  

► Преюдиційність в Україні не застосовується  

► Судові рішення інших держав не є обов‘язковими до виконання на території України  

► Невиконання судових рішень тягне передбачену законом відповідальність  

► Рішення суду є обовязковим для інших судів при вирішенні іншої подібної справи  

 

Завдання № 18 (складність 2) 

Кожна особа має право в порядку, встановленому ЦПК, звернутися до суду за захистом своїх 

__________, ________ або __________ прав, свобод чи інтересів:  

► невизнаних  

► забезпечених  

► виключних 



► порушених  

► визнаних  

► наданих  

► оспорюваних  

 

Завдання № 19 (складність 2) 

Відповідно до ЦПК об‘єктом судового захисту є:  

► ідеї 

► свободи  

► обов‘язки  

► покарання  

► інтереси  

► відповідальність  

► права  

 

Завдання № 20 (складність 2) 

Стадіями цивільного процесу є:  

► подання позовної заяви  

► досудове слідство  

► провадження у справі до судового розгляду  

► попереднє судове засідання  

► ухвалення рішення суду 

► апеляційне провадження  

► провадження у зв‘язку з нововиявленими обставинами  

 

Завдання № 21 (складність 2) 

Факультативними стадіями цивільного процесу є:  

► подання позовної заяви  

► досудове слідство  

► апеляційне провадження  

► ухвалення рішення суду 

► попереднє судове засідання  

► судовий розгляд  

► касаційне провадження  

 

Завдання № 22 (складність 3) 

Назвіть стадії цивільного процесу:  

► касаційне провадження. 

► перегляд судових рішень Верховним Судом України.  

► попереднє судове засідання.  

► провадження у справі до судового розгляді.  

► судовий розгляд.  

► забезпечення позову.  

► пред‘явлення позову (заяви) та відкриття провадження по справі.  

► ухвалення рішення.  

► ухвалення додаткового рішення.  

 

Завдання № 23 (складність 3) 

Судова влада реалізується шляхом здійснення правосуддя у формі:  



► апеляційного провадження;  

► господарського судочинства;  

► касаційного провадження. 

► позовного провадження;  

► цивільного судочинства;  

► наказного провадження;  

► конституційного судочинства;  

► адміністративного судочинства;  

► кримінального судочинства;  

 

Завдання № 24 (складність 3) 

Назвіть правильні законодавчі положення щодо передачі справи на розгляд третейського 

суду:  

► до третейського суду за угодою сторін може бути переданий будь-який спір, що виникає з 

сімейних правовідносин, крім випадків, передбачених законом.  

► до третейського суду за угодою сторін може бути переданий будь-який спір, що виникає з 

цивільних відносин, крім випадків, передбачених законом.  

► Рішення третейського суду не є остаточним і може бути оскаржене в разі незгоди з ним. 

► до третейського суду за угодою сторін може бути переданий будь-який спір, що виникає з 

господарських правовідносин, крім випадків, передбачених законом.  

► Третейські суди можуть розглядати будь-які справи.  

► Третейський суд не має права розглядати спір, пов‘язаний з розголошенням комерційної 

таємниці.  

► Спір може бути переданий на вирішення третейського суду до прийняття компетентним 

судом рішення про відкриття провадження по справі у спорі між тими ж сторонами, з того ж 

предмета і з тих самих підстав.  

► Спір може бути переданий на вирішення третейського суду до прийняття компетентним 

судом рішення у спорі між тими ж сторонами, з того ж предмета і з тих самих підстав.  

► Третейський суд не має права розглядати спір, якщо хоча б одна із сторін спору є 

нерезидентом України.  

 

Завдання № 25 (складність 3) 

Назвіть неправильні законодавчі положення щодо обов‘язковості судових рішень  

► Судові рішення надзвичайних і особливих судів є обов‘язковими до виконання на 

території України.  

► Обов‘язковість урахування (преюдиціальність) судових рішень для інших судів, органів 

прокуратури, слідства, дізнання визначається процесуальним законом.  

► Преюдиційність в Україні не застосовується.  

► Судові рішення інших держав є обов‘язковими до виконання на території України за 

умов, визначених законом України відповідно до міжнародних договорів, згода на 

обов‘язковість яких надана Верховною Радою України.  

► Судові рішення, що набрали законної сили, є обов‘язковими до виконання усіма органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, об‘єднаннями 

громадян та іншими організаціями, громадянами та юридичними особами на всій території 

України.  

► Невиконання судових рішень тягне передбачену законом відповідальність.  

► Судове рішення, яким закінчується розгляд справи у суді, ухвалюється іменем України.  

► Невиконання судових рішень тягне передбачену законом відповідальність у випадку, коли 

на цьому наполягає позивач.  

► Рішення суду є обов‘язковим для інших судів при вирішенні іншої подібної справи. 

 



Розділ 2 ПРИНЦИПИ ЦИВІЛЬНОГО 

ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА 

Завдання № 27 (складність 1) 

Безпосередність судового розгляду означає:  

► Суд під час розгляду справи повинен безпосередньо дослідити докази у справі.  

► Суд під час розгляду справи має право безпосередньо дослідити докази у справі. 

► У разі заміни одного із суддів під час судового розгляду розгляд справи продовжується.  

► Кожна справа розглядається суддею одноособово.  

► Суд має право не досліджувати докази, якщо на цьому наполягає прокурор.  

 

Завдання № 28 (складність 1) 

Безпосередність судового розгляду означає:  

► Справа розглядається одним і тим самим складом суду.  

► У разі заміни одного із суддів під час судового розгляду розгляд справи продовжується.  

► Суд має право не досліджувати докази, якщо на цьому наполягає прокурор.  

► Кожна справа розглядається суддею одноособово.  

► Суд під час розгляду справи має право безпосередньо дослідити докази у справі. 

 

Завдання № 29 (складність 1) 

Безпосередність судового розгляду означає:  

► Суд має право не досліджувати докази, якщо на цьому наполягає прокурор.  

► У разі заміни одного із суддів під час судового розгляду розгляд справи продовжується.  

► У разі заміни одного із суддів під час судового розгляду справа розглядається спочатку.  

► Кожна справа розглядається суддею одноособово.  

► Суд під час розгляду справи має право безпосередньо дослідити докази у справі. 

 

Завдання № 30 (складність 1) 

Принцип усності та винятки з нього полягають у наступному:  

► позовна заява може бути як в усній, так і в письмовій формі.  

► відмова позивача від позову може бути виключно у письмовій формі.  

► сторони мають право давати усні і письмові пояснення по суті спору.  

► апеляційна скарга може бути як в усній, так і в письмовій формі. 

► свідок може допитуватися в судовому засіданні або його покази можуть бути викладені в 

письмовій формі.  

 

Завдання № 31 (складність 1) 

Принцип усності та винятки з нього полягають у наступному:  

► апеляційна скарга може бути як в усній, так і в письмовій формі. 

► рішення суду викладається виключно в письмовій формі.  

► свідок може допитуватися в судовому засіданні або його покази можуть бути викладені в 

письмовій формі.  

► відмова позивача від позову може бути виключно у письмовій формі.  

► позовна заява може бути як в усній, так і в письмовій формі.  

 

Завдання № 32 (складність 1) 

Принцип усності та винятки з нього полягають у наступному:  

► клопотання сторін може бути як усним, так і письмовим. 



► свідок може допитуватися в судовому засіданні або його покази можуть бути викладені в 

письмовій формі.  

► апеляційна скарга може бути як в усній, так і в письмовій формі.  

► позовна заява може бути як в усній, так і в письмовій формі.  

► відмова позивача від позову може бути виключно у письмовій формі.  

 

Завдання № 33 (складність 1) 

Колегіальний розгляд справи полягає в наступному:  

► Цивільні справи у судах першої інстанції розглядаються колегією у складі семи суддів. 

► У випадках, встановлених ЦПК, цивільні справи у судах першої інстанції розглядаються 

колегією у складі одного судді і двох народних засідателів.  

► Для розгляду справ, визначених ЦПК, діє суд у складі присяжних.  

► У випадках, встановлених ЦПК, цивільні справи у судах першої інстанції розглядаються 

колегією у складі трьох суддів.  

► Цивільні справи у судах апеляційної інстанції розглядаються колегією у складі непарної 

кількості суддів.  

 

Завдання № 34 (складність 1) 

Закритий судовий розгляд допускається:  

► за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, якщо відкритий розгляд може привести до 

розголошення комерційної таємниці;  

► за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, якщо відкритий розгляд може привести до 

розголошення державної таємниці;  

► з метою запобігання розголошенню відомостей, що принижують честь і гідність осіб, які 

беруть участь у справі. 

► з метою забезпечення таємниці усиновлення.  

► якщо відкритий розгляд може привести до розголошення комерційної таємниці;  

 

Завдання № 35 (складність 1) 

Закритий судовий розгляд допускається:  

► з метою забезпечення таємниці усиновлення.  

► за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, якщо відкритий розгляд може привести до 

розголошення комерційної таємниці;  

► за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, з метою забезпечення таємниці 

усиновлення.  

► за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, якщо відкритий розгляд може привести до 

розголошення державної таємниці;  

► з метою запобігання розголошенню відомостей, що принижують честь і гідність осіб, які 

беруть участь у справі. 

 

Завдання № 36 (складність 1) 

Закритий судовий розгляд допускається:  

► за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, якщо відкритий розгляд може привести до 

розголошення комерційної таємниці;  

► з метою забезпечення таємниці усиновлення.  

► з метою запобігання розголошенню відомостей, що принижують честь і гідність осіб, які 

беруть участь у справі. 

► за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, якщо відкритий розгляд може привести до 

розголошення державної таємниці;  

► з метою запобігання розголошенню відомостей, що принижують честь і гідність осіб, які 



беруть участь у справі, за їх клопотанням.  

 

Завдання № 37 (складність 2) 

Назвіть правильні законодавчі положення щодо гласності і відкритості судового розгляду:  

► Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, зроблений судом  

► За клопотанням сторін розгляд справи у суді проводиться усно і відкрито  

► Ніхто не може бути позбавлений права на інформацію про час розгляду своєї справи  

► Хід судового засідання фіксується сторонами  

► Хід судового засідання фіксується технічними засобами за клопотанням сторін 

► Розгляд справ у всіх судах проводиться усно і відкрито  

► Хід судового засідання фіксується відеозаписом судового засідання  

 

Завдання № 38 (складність 2) 

Безпосередність судового розгляду означає:  

► Суд під час розгляду справи має право безпосередньо дослідити докази у справі 

► Суд під час розгляду справи повинен безпосередньо дослідити докази у справі  

► У разі заміни одного із суддів під час судового розгляду справа розглядається спочатку  

► Справа розглядається одним і тим самим складом суду  

► Суд має право не досліджувати докази, якщо на цьому наполягає прокурор  

► Кожна справа розглядається суддею одноособово  

► У разі заміни одного із суддів під час судового розгляду розгляд справи продовжується  

 

Завдання № 39 (складність 2) 

Принцип усності та винятки з нього полягають у наступному:  

► позовна заява може бути як в усній, так і в письмовій формі  

► клопотання сторін може бути як усним, так і письмовим 

► свідок може допитуватися в судовому засіданні або його покази можуть бути викладені в 

письмовій формі  

► у наказному провадженні відсутній принцип усності  

► рішення суду викладається виключно в письмовій формі  

► відмова позивача від позову може бути виключно у письмовій формі  

► апеляційна скарга може бути як в усній, так і в письмовій формі  

 

Завдання № 40 (складність 2) 

Колегіальний розгляд справи полягає в наступному:  

► Цивільні справи у судах апеляційної інстанції розглядаються колегією у складі трьох 

суддів  

► Цивільні справи у судах апеляційної інстанції розглядаються колегією у складі п?яти 

суддів 

► У випадках, встановлених ЦПК, цивільні справи у судах першої інстанції розглядаються 

колегією у складі трьох суддів  

► Цивільні справи у суді касаційної інстанції розглядаються колегією у складі не менше 

семи суддів  

► У випадках, встановлених ЦПК, цивільні справи у судах першої інстанції розглядаються 

колегією у складі одного судді і двох народних засідателів  

► Для розгляду справ, визначених ЦПК, діє суд у складі присяжних  

► Цивільні справи у судах першої інстанції розглядаються колегією у складі семи суддів  

 



Завдання № 41 (складність 2) 

Закритий судовий розгляд допускається:  

► за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, якщо відкритий розгляд може привести до 

розголошення державної таємниці  

► за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, якщо відкритий розгляд може привести до 

розголошення комерційної таємниці  

► за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, з метою забезпечення таємниці 

усиновлення  

► за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, з метою запобігання розголошенню 

відомостей про інтимні чи інші особисті сторони життя осіб, які беруть участь у справі  

► з метою забезпечення таємниці усиновлення  

► з метою запобігання розголошенню відомостей, що принижують честь і гідність осіб, які 

беруть участь у справі 

► якщо відкритий розгляд може привести до розголошення комерційної таємниці  

 

Завдання № 42 (складність 2) 

Назвіть правильні законодавчі положення щодо закритого судового розгляду:  

► Дослідження звуко-і відеозаписів відбувається відкрито тільки за згодою осіб, визначених 

КАС України  

► Особисті папери, листи, записи телефонних розмов, телеграми та інші види 

кореспонденції можуть бути оголошені у судовому засіданні тільки за згодою осіб, 

визначених КАС України 

► Про розгляд справи в закритому судовому засіданні суд зобов‘язаний постановити 

мотивовану ухвалу в нарадчій кімнаті, яка оголошується негайно  

► У судовому засіданні можуть бути присутні особи не страші 18-річного віку  

► Особисті папери, листи, записи телефонних розмов, телеграми та інші види 

кореспонденції можуть бути оголошені у судовому засіданні тільки за згодою осіб, 

визначених ЦК України  

► Особисті папери, листи, записи телефонних розмов, телеграми та інші види 

кореспонденції не можуть бути оголошені у судовому засіданні  

► При розгляді справ у відкритому судовому засіданні мають право бути присутні тільки 

особи, які беруть участь у справі, а у разі необхідності — свідки, експерти, спеціалісти і 

перекладачі  

 

Завдання № 43 (складність 2) 

Особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права та обов‘язки, 

мають право:  

► подати заяву про перегляд справи  

► подавати заперечення проти клопотань інших осіб  

► подати зауваження на журнал судового засідання  

► пред?явити позов до суду, що ухвалив рішення 

► подати апеляційну скаргу рішення суду  

► знімати копії з документів, долучених до справи  

► заявити клопотання про перевірку справи  

 

Завдання № 44 (складність 2) 

Особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права та обов‘язки, 

мають право:  

► заявити судді відвід  

► подати заяву про перегляд справи  

► заявити клопотання про перегляд справи  



► подати зауваження на журнал судового засідання  

► прослуховувати запис фіксування судового засідання технічними засобами  

► знайомитися з матеріалами справи 

► одержувати копії рішень і ухвал  

 

Завдання № 45 (складність 2) 

При розгляді справ у закритому судовому засіданні мають право бути присутні:  

► перекладачі -у разі необхідності  

► обвинувачений  

► захисник  

► відповідач  

► сторони -у разі необхідності  

► слідчий 

► представник позивача  

 

Завдання № 46 (складність 2) 

Назвіть правильні законодавчі положення щодо змагальності сторін:  

► Особи, які сприяють розгляду справи, мають рівні права щодо подання доказів, їх 

дослідження та доведення перед судом їх переконливості  

► Особи, які беруть участь у справі, мають рівні права щодо подання доказів, їх 

дослідження та доведення перед судом їх переконливості  

► Суд зобов‘язаний вживати передбачених законом заходів до всебічного, повного і 

об‘єктивного з‘ясування обставин справи  

► Суд має право витребовувати докази за власною ініціативою, якщо це необхідно для 

всебічного, повного і об‘єктивного з‘ясування обставин справи  

► Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх 

вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК  

► Кожна сторона має право довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу 

своїх вимог або заперечень  

► Суд сприяє всебічному і повному з‘ясуванню обставин справи шляхом роз‘яснення 

особам, які беруть участь у справі, їх прав та обов‘язків 

 

Завдання № 47 (складність 2) 

Назвіть правильні законодавчі положення щодо змагальності сторін:  

► Сторони мають рівні права щодо подання доказів, їх дослідження та доведення перед 

судом їх переконливості 

► Кожна сторона має право довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу 

своїх вимог або заперечень  

► Суд сприяє всебічному і повному з‘ясуванню обставин справи шляхом попередження 

осіб, які беруть участь у справі, про наслідки вчинення або невчинення певних 

процесуальних дій і сприяння їм у здійсненні їхніх прав у випадках, встановлених ЦПК  

► Суд сприяє всебічному і повному з‘ясуванню обставин справи шляхом роз‘яснення 

особам, які беруть участь у справі, їх прав та обов‘язків  

► Особи, які сприяють розгляду справи, мають рівні права щодо подання доказів, їх 

дослідження та доведення перед судом їх переконливості  

► Суд зобов‘язаний вживати передбачених законом заходів до всебічного, повного і 

об‘єктивного з‘ясування обставин справи  

► Суд має право витребовувати докази за власною ініціативою, якщо це необхідно для 

всебічного, повного і об‘єктивного з‘ясування обставин справи  

 



Завдання № 48 (складність 2) 

Назвіть правильні законодавчі положення щодо диспозитивності цивільного судочинства:  

► Суд вживає передбачені законом заходи, необхідні для з‘ясування всіх обставин у справі, 

у тому числі щодо виявлення та витребування доказів з власної ініціативи 

► Особа, яка бере участь у справі, розпоряджається своїми правами щодо предмета спору на 

власний розсуд  

► Суд розглядає цивільні справи на підставі доказів сторін та інших осіб, які беруть участь у 

справі  

► Особи (за винятком тих осіб, які не мають цивільної процесуальної дієздатності), в 

інтересах яких заявлено вимоги, розпоряджається своїми правами щодо предмета спору зі 

згоди осіб, які звернулися до суду в їх інтересах  

► Суд може вийти за межі позовних вимог тільки в разі, якщо це необхідно для повного 

захисту прав, свобод та інтересів сторін чи третіх осіб, про захист яких вони просять  

► Суд залучає відповідний орган чи особу, яким законом надано право захищати права, 

свободи та інтереси інших осіб, якщо дії законного представника суперечать інтересам 

особи, яку він представляє  

► Суд розглядає цивільні справи в межах, визначених на власний розсуд  

 

Завдання № 49 (складність 2) 

Назвіть правильні законодавчі положення щодо диспозитивності цивільного судочинства:  

► Суд може вийти за межі позовних вимог тільки в разі, якщо це необхідно для повного 

захисту прав, свобод та інтересів сторін чи третіх осіб, про захист яких вони просять  

► Особа, яка бере участь у справі, розпоряджається своїми правами щодо предмета спору на 

власний розсуд  

► Суд має право залучити відповідний орган чи особу, яким законом надано право захищати 

права, свободи та інтереси інших осіб, якщо дії законного представника суперечать 

інтересам особи, яку він представляє  

► Суд розглядає цивільні справи в межах заявлених вимог  

► Суд розглядає цивільні справи не інакше як за зверненням фізичних чи юридичних осіб, 

поданим відповідно до ЦПК 

► Особи (за винятком тих осіб, які не мають цивільної процесуальної дієздатності), в 

інтересах яких заявлено вимоги, розпоряджається своїми правами щодо предмета спору зі 

згоди осіб, які звернулися до суду в їх інтересах  

► Суд розглядає цивільні справи в межах, визначених на власний розсуд  

 

Завдання № 50 (складність 3) 

Закритий судовий розгляд допускається:  

► якщо відкритий розгляд може привести до розголошення комерційної таємниці;  

► якщо відкритий розгляд може привести до розголошення державної таємниці;  

► за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, з метою запобігання розголошенню 

відомостей про інтимні чи інші особисті сторони життя осіб, які беруть участь у справі.  

► за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, якщо відкритий розгляд може привести до 

розголошення державної таємниці;  

► за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, з метою забезпечення таємниці 

усиновлення.  

► з метою запобігання розголошенню відомостей про інтимні чи інші особисті сторони 

життя осіб, які беруть участь у справі.  

► з метою забезпечення таємниці усиновлення.  

► з метою запобігання розголошенню відомостей, що принижують честь і гідність осіб, які 

беруть участь у справі. 

► за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, якщо відкритий розгляд може привести до 



розголошення комерційної таємниці;  

 

Завдання № 51 (складність 3) 

Назвіть правильні законодавчі положення щодо змагальності сторін:  

► Суд має право витребовувати докази за власною ініціативою, якщо це необхідно для 

всебічного, повного і об‘єктивного з‘ясування обставин справи.  

► Особи, які сприяють розгляду справи, мають рівні права щодо подання доказів, їх 

дослідження та доведення перед судом їх переконливості.  

► Суд зобов‘язаний вживати передбачених законом заходів до всебічного, повного і 

об‘єктивного з‘ясування обставин справи.  

► Суд сприяє всебічному і повному з‘ясуванню обставин справи шляхом попередження 

осіб, які беруть участь у справі, про наслідки вчинення або невчинення певних 

процесуальних дій і сприяння їм у здійсненні їхніх прав у випадках, встановлених ЦПК. 

► Сторони мають рівні права щодо подання доказів, їх дослідження та доведення перед 

судом їх переконливості.  

► Кожна сторона має право довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу 

своїх вимог або заперечень.  

► Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх 

вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК.  

► Суд сприяє всебічному і повному з‘ясуванню обставин справи шляхом роз‘яснення 

особам, які беруть участь у справі, їх прав та обов‘язків.  

► Інші особи, які беруть участь у справі, мають рівні права щодо подання доказів, їх 

дослідження та доведення перед судом їх переконливості.  

 

Розділ 3 ЦИВІЛЬНІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ВІДНОСИНИ ТА 

ЇХ СУБ’ЄКТИ 

Завдання № 53 (складність 1) 

Який порядок вирішення питань колегією суддів:  

► Питання, що виникають під час розгляду справи колегією суддів, вирішуються більшістю 

голосів суддів. Головуючий голосує останнім.  

► Окрема думка судді не приєднується до справи.  

► Суддя, не згодний з рішенням, може усно викласти свою окрему думку.  

► Окрема думка судді оголошується в судовому засіданні. 

► При прийнятті рішення з кожного питання суддя має право утримуватися від голосування, 

але при цьому він повинен висловити свою думку з цього приводу.  

 

Завдання № 54 (складність 1) 

Експерт або спеціаліст не може брати участі у розгляді справи, якщо:  

► з‘ясування обставин, які мають значення для справи, виходить за межі сфери його 

спеціальних знань.  

► якщо при попередньому розгляді даної справи він вже брав участь як експерт, спеціаліст.  

► якщо він не брав участі при попередньому розгляді справи. 

► якщо він не є членом сім'ї або близьким родичем судді, чи осіб, які беруть участь у справі.  

► якщо він є незаінтересований у вирішенні цієї справи.  

 

Завдання № 55 (складність 1) 

Експерт або спеціаліст не може брати участі у розгляді справи, якщо:  

► якщо при попередньому розгляді даної справи він вже брав участь як експерт, спеціаліст.  



► він перебував або перебуває в службовій або іншій залежності від осіб, які беруть участь у 

справі;  

► якщо він є незаінтересований у вирішенні цієї справи.  

► якщо він не брав участі при попередньому розгляді справи. 

► якщо він не є членом сім'ї або близьким родичем судді, чи осіб, які беруть участь у справі.  

 

Завдання № 56 (складність 1) 

Експерт або спеціаліст не може брати участі у розгляді справи, якщо:  

► якщо він не брав участі при попередньому розгляді справи. 

► якщо він не є членом сім'ї або близьким родичем судді, чи осіб, які беруть участь у справі.  

► він прямо чи побічно заінтересований у результаті розгляду справи.  

► якщо при попередньому розгляді даної справи він вже брав участь як експерт, спеціаліст.  

► якщо він є незаінтересований у вирішенні цієї справи.  

 

Завдання № 57 (складність 1) 

Секретар судового засідання не може брати участі у розгляді справи, якщо:  

► з‘ясування обставин, які мають значення для справи, виходить за межі сфери його знань.  

► якщо при попередньому розгляді даної справи він вже брав участь як експерт, спеціаліст.  

► якщо при попередньому розгляді даної справи він вже брав участь як секретар судового 

засідання.  

► він перебував або перебуває в службовій або іншій залежності від осіб, які беруть участь у 

справі;  

► він незаінтересований у результаті розгляду справи; 

 

Завдання № 58 (складність 1) 

Перекладач не може брати участі у розгляді справи, якщо:  

► він перебував або перебуває в службовій або іншій залежності від осіб, які беруть участь у 

справі;  

► він є близьким родичем сторони або інших осіб, які беруть участьу справі; 

► якщо немає обставин, які викликають сумнів в його об‘єктивності та неупередженості.  

► з‘ясування обставин, які мають значення для справи, виходить за межі сфери його знань.  

► якщо при попередньому розгляді даної справи він вже брав участь як перекладач.  

 

Завдання № 59 (складність 1) 

Іншими учасниками цивільного процесу (крім осіб, які беруть участь у справі) є наступні 

особи:  

► прокурор,  

► Уповноважений ВРУ з прав людини,  

► суддя,  

► секретар судового засідання,  

► позивач. 

 

Завдання № 60 (складність 1) 

Іншими учасниками цивільного процесу (крім осіб, які беруть участь у справі) є наступні 

особи:  

► суддя,  

► прокурор,  

► перекладач.  

► позивач. 



► Уповноважений ВРУ з прав людини,  

 

Завдання № 61 (складність 1) 

Іншими учасниками цивільного процесу (крім осіб, які беруть участь у справі) є наступні 

особи:  

► позивач. 

► прокурор,  

► Уповноважений ВРУ з прав людини,  

► спеціаліст,  

► суддя,  

 

Завдання № 62 (складність 2) 

Експерт або спеціаліст не може брати участі у розгляді справи, якщо:  

► він перебував або перебуває в службовій або іншій залежності від осіб, які беруть участь у 

справі  

► з‘ясування обставин, які мають значення для справи, виходить за межі сфери його 

спеціальних знань  

►  він не є членом сім'ї або близьким родичем судді, чи осіб, які беруть участь у справі  

►  він є незаінтересований у вирішенні цієї справи  

►  він не брав участі при попередньому розгляді справи 

► якщо він прямо чи побічно заінтересований у результаті розгляду справи  

►  при попередньому розгляді даної справи він вже брав участь як експерт, спеціаліст  

 

Завдання № 63 (складність 2) 

Секретар судового засідання не може брати участі у розгляді справи, якщо:  

► він незаінтересований у результаті розгляду справи; 

► з‘ясування обставин, які мають значення для справи, виходить за межі сфери його знань  

►  при попередньому розгляді даної справи він вже брав участь як експерт, спеціаліст  

►  є інші обставини, які викликають сумнів в його об‘єктивності та неупередженості  

► він перебував або перебуває в службовій або іншій залежності від осіб, які беруть участь у 

справі  

►  при попередньому розгляді даної справи він вже брав участь як секретар судового 

засідання  

►  він є членом сім‘ї сторони  

 

Завдання № 64 (складність 2) 

Перекладач не може брати участі у розгляді справи, якщо:  

►  немає обставин, які викликають сумнів в його об‘єктивності та неупередженості  

► якщо при попередньому розгляді даної справи він вже брав участь як перекладач  

► з‘ясування обставин, які мають значення для справи, виходить за межі сфери його знань  

► він перебував або перебуває в службовій або іншій залежності від осіб, які беруть участь у 

справі  

► він є членом сім‘ї відповідача 

►  при попередньому розгляді даної справи він вже брав участь як секретар судового 

засідання  

►  при попередньому розгляді даної справи він вже брав участь як експерт, спеціаліст  

 

Завдання № 65 (складність 2) 

Іншими учасниками цивільного процесу (крім осіб, які беруть участь у справі) є наступні 



особи:  

► прокурор  

► спеціаліст  

► свідок  

► суддя  

► Уповноважений ВРУ з прав людини  

► позивач 

► особа, яка надає правову допомогу  

 

Завдання № 66 (складність 2) 

Назвіть правильні законодавчі положення щодо секретаря судового засідання та судового 

розпорядника:  

► Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, мають право заявити відвід секретарю 

судового засідання  

► Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, мають право заявити відвід судовому 

розпоряднику  

► Скарги на дії чи бездіяльність судового розпорядника розглядаються судом у порядку 

адміністративного судочинства  

► Секретар судового засідання та судовий розпорядник відносяться до осіб, які беруть 

участь у справі  

► Секретар судового засідання може розглядати справи у суді першої інстанції  

► Судовий розпорядник може уточнювати суть процесуальної дії з метою її правильного 

відображення в журналі судового засідання 

► Вимоги судового розпорядника, пов'язані з виконанням його обов'язків, є обов'язковими 

для учасників цивільного процесу  

 

Завдання № 67 (складність 2) 

Назвіть правильні законодавчі положення щодо секретаря судового засідання та судового 

розпорядника:  

► Скарги на дії чи бездіяльність судового розпорядника розглядаються судом у цьому 

самому процесі  

► Судовий розпорядник може уточнювати суть процесуальної дії з метою її правильного 

відображення в журналі судового засідання 

► Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, мають право заявити відвід судовому 

розпоряднику  

► Секретар судового засідання може розглядати справи у суді першої інстанції  

► Секретар судового засідання може уточнювати суть процесуальної дії з метою її 

правильного відображення в журналі судового засідання  

► Секретар судового засідання та судовий розпорядник відносяться до осіб, які беруть 

участь у справі  

► Відповідно до ЦПК секретар судового засідання одночасно є судовим розпорядником  

 

Завдання № 68 (складність 2) 

Назвіть правильні законодавчі положення щодо свідка:  

► Свідком може бути кожна особа, якій відомі будь-які обставини, що стосуються справи  

► У разі неможливості прибуття за викликом суду свідок зобов‘язаний завчасно повідомити 

про це осіб, які беруть участь у справі 

► Свідок зобов‘язаний дати правдиві показання про відомі йому обставини  

► Не може бути свідком малолітня особа  

► Свідок вирішує питання про явку до суду на власний розсуд  

► У разі неможливості прибуття за викликом суду свідок свідок несе кримінальну 



відповідальність  

► У разі неможливості прибуття за викликом суду свідок зобов‘язаний завчасно повідомити 

про це суд  

 

Завдання № 69 (складність 2) 

Назвіть права свідка:  

► давати показання мовою, якою він володіє  

► на компенсацію витрат, пов‘язаних із збиранням доказів 

► відмовитися від давання показань  

► ставити питання особам, які беруть участь у справі  

► користуватися письмовими записами, в тих випадках, якщо його показання пов?язані з 

будь-якими обчисленнями та іншими даними, які важко зберегти в пам?яті  

► змінювати позовні вимоги  

► відмовитися від давання показань у випадках, встановлених законом  

 

Завдання № 70 (складність 2) 

Суддя не може брати участі в розгляді справи і підлягає відводу (самовідводу), якщо:  

► він не задовольняє клопотання сторін чи інших осіб, які беруть участь у справі  

► він є членом сім‘ї або близьким родичем позивача  

► якщо є інші обставини, які викликають сумнів в об‘єктивності та неупередженості судді  

► він знає сторони чи інших осіб, які беруть участь у справі  

► під час попереднього вирішення цієї справи він не брав участі у її розгляді 

► він повинен ухвалити рішення по даній справі  

► він прямо чи побічно заінтересований у результаті розгляду справи  

 

Завдання № 71 (складність 2) 

Назвіть правильні законодавчі положення щодо подання заяви про відвід:  

► заяву про відвід може бути заявлено особами, які беруть участь у справі  

► відвід повинен бути заявленим до початку судового розгляду  

► відвід повинен бути заявленим до початку з‘ясування обставин у справі та перевірки їх 

доказами  

► заяву про відвід може бути заявлено прокурору  

► заявляти відвід після початку з‘ясування обставин у справі та перевірки їх доказами 

дозволяється лише у випадках, коли про підставу відводу стало відомо після початку 

з‘ясування обставин у справі та перевірки їх доказами 

► заяву про відвід може бути заявлено адвокату  

► заяву про відвід може бути заявлено свідком, експертом, спеціалістом  

 

Завдання № 72 (складність 2) 

Не підлягають допиту як свідки:  

► професійні судді, народні засідателі та присяжні — про обставини раніше вирішених 

справ  

► особи, які перебувають на обліку у психіатричному лікувальному закладі і не здатні через 

свої фізичні або психічні вади правильно сприймати обставини, що мають значення для 

справи, або давати показання 

► особи, які за законом зобов‘язані зберігати в таємниці відомості, що були довірені їм у 

зв‘язку з їхнім службовим чи професійним становищем, — про такі відомості  

► представники дипломатичних представництв — без їх згоди  

► особи, які мають дипломатичний імунітет -без згоди керівника дипломатичного 

представництва  



► священнослужителі — про відомості, одержані ними на сповіді віруючих  

► особи, обмежені судом в дієздатності  

 

Завдання № 73 (складність 2) 

Не підлягають допиту як свідки:  

► особи, які за законом зобов‘язані зберігати в таємниці відомості, що були довірені їм у 

зв‘язку з їхнім службовим чи професійним становищем, - про такі відомості  

► особи, обмежені судом в дієздатності  

► особи, які перебувають на лікуванні у психіатричному лікувальному закладі і не здатні 

через свої фізичні або психічні вади правильно сприймати обставини, що мають значення 

для справи, або давати показання  

► народні засідателі — про обставини обговорення в нарадчій кімнаті питань, які виникли 

під час ухвалення рішення чи вироку  

► особи, які мають дипломатичний імунітет -без згоди керівника дипломатичного 

представництва  

► професійні судді, народні засідателі та присяжні — про обставини раніше вирішених 

справ  

► представники дипломатичних представництв — без їх згоди 

 

Завдання № 74 (складність 2) 

Назвіть правильні законодавчі положення щодо обов‘язків експерта:  

► Експерт не зобов‘язаний роз‘яснювати свій висновок  

► Експерт зобов‘язаний з‘явитися за викликом суду 

► Експерт зобов‘язаний провести повне дослідження  

► Експерт зобов'язаний на вимогу суду дати усний висновок  

► Експерт невідкладно повинен повідомити суд про неможливість проведення ним 

експертизи через відсутність у нього необхідних знань  

► Під час проведення дослідження експерт не повинен забезпечувати збереження об‘єкта 

експертизи  

► Якщо дослідження пов‘язане з повним або частковим знищенням об‘єкта експертизи або 

зміною його властивостей, експерт має одержати на це відповідний дозвіл керівника 

відповідної дослідної установи  

 

Завдання № 75 (складність 2) 

Назвіть неправильні положення щодо перекладача:  

► Перекладачем може бути особа, яка володіє технікою спілкування з глухими, німими чи 

глухонімими  

► За завідомо неправильний переклад або за відмову без поважних причин від виконання 

покладених на нього обов‘язків перекладач несе кримінальну відповідальність  

► Перекладач допускається за заявою особи, яка потребує перекладача  

► Перекладач зобов‘язаний з‘являтися за викликом суду  

► Перекладач має право здійснювати повний і правильний переклад  

► Перекладач має право задавати питання з метою зясування обставин справи  

► Перекладачем може бути особа, яка вільно володіє мовою, якою здійснюється цивільне 

судочинство, та іншою мовою, знання якої необхідне для усного чи письмового перекладу з 

однієї мови на іншу 

 

Завдання № 76 (складність 2) 

Назвіть неправильні положення щодо особи, яка надає правову допомогу:  

► Особа, яка надає правову допомогу, зобов?язана надати суду висновок про правову 



кваліфікацію обставин справи. 

► Висновок особи, яка надає правову допомогу, прирівнюється до висновку експерта  

► Особа, яка надає правову допомогу, має право знайомитися з матеріалами справи  

► Особа, яка надає правову допомогу, має право робити з витяги з матеріалів справи  

► Особа, яка надає правову допомогу, має право на подання апеляційної скарги  

► Особа, яка має право на надання правової допомоги, допускається ухвалою суду за заявою 

особи, яка бере участь у справі  

► Особа, яка надає правову допомогу, має право знімати копії долучених до справи 

документів  

 

Завдання № 77 (складність 3) 

Суддя не може брати участі в розгляді справи і підлягає відводу (самовідводу), якщо:  

► він є членом сім‘ї або близьким родичем голови суду.  

► він не призначає справу до судового розгляду.  

► він не задовольняє клопотання сторін чи інших осіб, які беруть участь у справі;  

► він є челеном сім‘ї представника позивача. 

► він прямо чи побічно заінтересований у результаті розгляду справи.  

► він повинен ухвалити рішення по даній справі;  

► він знайомий із сторонами чи іншими особами, які беруть участь у справі.  

► під час попереднього вирішення цієї справи він брав участь у процесі як представник.  

► під час попереднього вирішення цієї справи він брав участь у процесі як свідок або 

експерт.  

 

Завдання № 78 (складність 3) 

Назвіть правильні законодавчі положення щодо подання заяви про відвід:  

► заяву про відвід може бути заявлено експерту, спеціалісту, перекладачу.  

► відвід повинен бути заявленим до ухвалення рішення судом. 

► заяву про відвід може бути заявлено свідком, експертом, спеціалістом.  

► відвід повинен бути заявленим до початку судового розгляду.  

► заяву про відвід може бути заявлено прокурору.  

► заявляти відвід після з‘ясування обставин у справі та перевірки їх доказами дозволяється 

лише у випадках, коли про підставу відводу стало відомо після з‘ясування обставин у справі 

та перевірки їх доказами.  

► заяву про відвід може бути заявлено адвокату.  

► заяву про відвід може бути заявлено судді, секретарю судового засідання.  

► заяву про відвід може бути заявлено особами, які беруть участь у справі.  

 

Завдання № 79 (складність 3) 

Не підлягають допиту як свідки:  

► працівники релігійних організацій — про відомості, одержані ними під час відбування 

релігійних обрядів;  

► особи, які перебувають на лікуванні у психіатричному лікувальному закладі і не здатні 

через свої фізичні або психічні вади правильно сприймати обставини, що мають значення 

для справи, або давати показання;  

► представники дипломатичних представництв — без їх згоди. 

► особи, які мають дипломатичний імунітет -без згоди керівника дипломатичного 

представництва.  

► особи, які перебувають на обліку у психіатричному лікувальному закладі і не здатні через 

свої фізичні або психічні вади правильно сприймати обставини, що мають значення для 

справи, або давати показання;  

► особи, які за законом зобов‘язані зберігати в таємниці відомості, що були довірені їм у 



зв‘язку з їхнім службовим чи професійним становищем, — про такі відомості;  

► недієздатні фізичні особи,  

► особи, обмежені судом в дієздатності,  

► професійні судді, народні засідателі та присяжні — про обставини обговорення у нарадчій 

кімнаті питань, що виникли під час ухвалення рішення чи вироку.  

 

Завдання № 80 (складність 3) 

Назвіть правильні законодавчі положення щодо обов‘язків експерта:  

► Якщо дослідження пов‘язане з повним або частковим знищенням об‘єкта експертизи або 

зміною його властивостей, експерт має одержати на це відповідний дозвіл керівника 

відповідної дослідної установи. 

► Експерт зобов‘язаний з‘явитися за викликом суду.  

► Експерт зобов‘язаний провести повне дослідження.  

► Експерт не зобов‘язаний роз‘яснювати свій висновок.  

► Під час проведення дослідження експерт не повинен забезпечувати збереження об‘єкта 

експертизи.  

► Експерт зобов‘язаний дати обґрунтований та об‘єктивний письмовий висновок на задані 

йому питання.  

► Експерт не має права передоручати проведення експертизи іншій особі.  

► Експерт зобов'язаний на вимогу суду дати усний висновок.  

► Експерт невідкладно повинен повідомити суд про неможливість проведення ним 

експертизи через відсутність у нього необхідних знань  

 

Розділ 4 СТОРОНИ 

Завдання № 82 (складність 1) 

Участь у справі кількох позивачів і (або) відповідачів (процесуальна співучасть) 

допускається, якщо:  

► змістом позову є однорідні права і обов‘язки.  

► права і обов‘язки кількох позивачів чи відповідачів виникли з однієї підстави;  

► права і обов‘язки кількох позивачів чи відповідачів виникли з різних підстав;  

► підставою позову є однорідні права і обов‘язки. 

► предметом спору є права і обов‘язки;  

 

Завдання № 83 (складність 1) 

Назвіть неправильні положення щодо участі у справі кількох позивачів або відповідачів:  

► Співучасники зобов‘язані доручити вести справу одному із співучасників, якщо вони не 

можуть взяти участь у судовому засіданні.  

► Позов може бути пред‘явлений спільно кількома позивачами до одного відповідача.  

► Позов може бути пред‘явлений одним позивачем до кількох відповідачів.  

► Співучасники можуть доручити вести справу одному із співучасників, якщо він має повну 

цивільну процесуальну дієздатність. 

► Позов може бути пред‘явлений спільно кількома позивачами або до кількох відповідачів.  

 

Завдання № 84 (складність 1) 

Назвіть правильні законодавчі положення щодо заміни неналежної сторони:  

► Після заміни відповідача або залучення до участі у справі співвідповідача клопотанням 

нового відповідача або залученого співвідповідача розгляд справи продовжується. 

► Якщо неналежний позивач не погоджується на заміну на належного, то належний позивач 

вступає у справу в якості третьої особи.  



► Суд за клопотанням позивача, не припиняючи розгляду справи, замінює первісного 

відповідача належним відповідачем, якщо позов пред‘явлено не до тієї особи, яка має 

відповідати за позовом  

► Після заміни позивача за клопотанням належного позивача розгляд справи 

розпочинається спочатку.  

► Суд за клопотанням відповідача, не припиняючи розгляду справи, замінює первісного 

позивача належним позивачем, якщо позов пред‘явлено не тією особою, яка має право 

вимоги.  

 

Завдання № 85 (складність 1) 

Назвіть правильні законодавчі положення щодо процесуального правонаступництва:  

► Дії, вчинені в цивільному процесі до вступу правонаступника, не є обов‘язкові для нього.  

► Процесуальне правонаступництво можливе до або під час попереднього судового 

засідання. 

► Процесуальне правонаступництво можливе до винесення судового рішення.  

► У разі смерті фізичної особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у 

справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії цивільного 

процесу.  

► У разі смерті фізичної особи -свідка суд залучає до участі у справі правонаступника.  

 

Завдання № 86 (складність 1) 

Процесуальне правонаступництво можливе щодо:  

► свідка;  

► спеціаліста; 

► позивача;  

► секретаря судового засідання.  

► представника позивача;  

 

Завдання № 87 (складність 1) 

Процесуальне правонаступництво можливе щодо:  

► експерта; 

► особи, яка надає правову допомогу;  

► судового розпорядника;  

► сторін  

► свідка;  

 

Завдання № 88 (складність 2) 

Згідно постанови Пленуму Верховного Суду України ―Про судову практику в справах про 

виключення майна з опису‖ відповідачами в справі про виключення майна з опису суд 

притягує:  

► територіальна громада, за місцезнаходження нерухомого майна  

► організацію, яка проводила оцінку майна  

► боржника  

► особу, в інтересах якої накладено арешт на майно  

► відповідну житлово-експлуатаційну організацію за місцезнаходженням майна  

► відповідну державну контрольно-ревізійну службу, коли опис проводився для 

забезпечення конфіскації чи стягнення майна на користь держави 

► відповідну державну податкову інспекцію, коли опис проводився для забезпечення 

конфіскації чи стягнення майна на користь держави  

 



Завдання № 89 (складність 2) 

Участь у справі кількох позивачів і (або) відповідачів (процесуальна співучасть) 

допускається, якщо:  

► змістом позову є однорідні права і обов‘язки  

► підставою позову є однорідні права і обов‘язки 

► права і обов‘язки кількох позивачів чи відповідачів виникли з різних підстав  

► предметом спору є права і обов‘язки  

► предметом спору є спільні права чи обов‘язки кількох позивачів або відповідачів  

► права і обов‘язки кількох позивачів чи відповідачів виникли з однієї підстави  

► предметом спору є однорідні права і обов‘язки  

 

Завдання № 90 (складність 2) 

Назвіть неправильні положення щодо участі у справі кількох позивачів або відповідачів:  

► Позов може бути пред‘явлений спільно кількома позивачами або до кількох відповідачів  

► Співучасники зобов‘язані доручити вести справу одному із співучасників, якщо вони не 

можуть взяти участь у судовому засіданні  

► Позов може бути пред‘явлений одним позивачем до кількох відповідачів  

► Співучасники можуть доручити вести справу одному із співучасників, якщо він має повну 

цивільну процесуальну дієздатність  

► Кожен із позивачів або відповідачів щодо другої сторони діє в цивільному процесі 

самостійно  

► Співучасники не можуть доручити вести справу одному із співучасників 

► Позов може бути пред‘явлений спільно кількома позивачами до одного відповідача  

 

Завдання № 91 (складність 2) 

Назвіть правильні законодавчі положення щодо процесуального правонаступництва:  

► У разі смерті фізичної особи -свідка суд залучає до участі у справі правонаступника  

► Процесуальне правонаступництво можливе лише до або під час попереднього судового 

засідання 

► У разі припинення юридичної особи -позивача залучає до участі у справі правонаступника  

► Дії, вчинені в цивільному процесі до вступу правонаступника, не є обов‘язкові для нього  

► У разі заміни кредитора чи боржника у зобов‘язанні, щодо якого виник спір, суд залучає 

до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи  

► В інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі 

у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи  

► Процесуальне правонаступництво можливе лише до винесення судового рішення  

 

Завдання № 92 (складність 2) 

Процесуальне правонаступництво можливе щодо:  

► особи, яка надає правову допомогу  

► третіх осіб  

► сторін  

► експерта 

► свідка  

► судді  

► судового розпорядника  

 

Завдання № 93 (складність 2) 

Підставами правонаступництва є:  

► досягнення фізичною особою повноліття 



► ліквідація юридичної особи  

► смерть фізичної особи, за умови, що спірні правовідносини допускають 

правонаступництво  

► заміна кредитора чи боржника у зобовязанні  

► визнання особи недієздатною  

► реорганізація юридичної особи  

► смерть юридичної особи  

 

Завдання № 94 (складність 2) 

Назвіть права, якими користуються сторони:  

► заявляти відвід судовому розпоряднику  

► давати усні та письмові пояснення особам, які беруть участь у справі  

► подавати докази  

► знімати копії з документів, долучених до справи  

► подавати усні зауваження з приводу неправильності журналу судового засідання  

► скасовувати рішення і ухвали суду 

► задавати питання свідкам  

 

Завдання № 95 (складність 2) 

Назвіть права, якими користуються сторони:  

► користуватися правовою допомогою  

► скасовувати рішення і ухвали суду  

► заявляти відвід судовому розпоряднику  

► давати усні та письмові пояснення особам, які беруть участьусправі  

► подавати письмові зауваження з приводу неправильності журналу судового засідання 

► подавати усні зауваження з приводу неправильності журналу судового засідання  

► брати участь у дослідженні доказів  

 

Завдання № 96 (складність 2) 

Назвіть спеціальні права, які належать позивачеві:  

► брати участь в дослідженні доказів  

► подавати докази  

► збільшити розмір позовних вимог  

► подавати письмові зауваження з приводу неправильності журналу судового засідання  

► змінити підставу позову  

► відмовитися від позову 

► користуватися правовою допомогою  

 

Завдання № 97 (складність 2) 

Назвіть спеціальні права, які належать відповідачеві:  

► подавати свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду  

► задавати питання експерту  

► подати докази  

► визнати позов частково  

► пред‘явити зустрічний позов  

► визнати позов повністю 

► знайомитися з матеріалами справи  

 



Завдання № 98 (складність 2) 

Назвіть правильні законодавчі положення щодо процесуальних прав та обов‘язків сторін:  

► сторони мають права та обвязки осіб, які беруть участь у справі  

► позивач має право визнати позов повністю або частково  

►  сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії цивільного процесу  

► відповідач має право протягом усього часу розгляду справи змінити підставу або предмет 

позову  

► позивач має право пред‘явити зустрічний позов  

► відповідач має право збільшити або зменшити розмір позовних вимог, відмовитися від 

позову  

► сторони мають спеціальні права, зміст яких визначається заінтересованістю у справі 

 

Завдання № 99 (складність 2) 

Назвіть правильні законодавчі положення щодо процесуальних прав та обов‘язків сторін:  

► позивач має право визнати позов повністю або частково  

► до початку розгляду справи по суті позивач має право шляхом подання письмової заяви 

змінити предмет позову 

► відповідач має право збільшити або зменшити розмір позовних вимог, відмовитися від 

позову  

► кожна із сторін має право вимагати виконання судового рішення в частині, що стосується 

цієї сторони  

► відповідач має право протягом усього часу розгляду справи змінити підставу або предмет 

позову  

► сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії цивільного процесу  

► позивач має право пред‘явити зустрічний позов  

 

Завдання № 100 (складність 2) 

В яких правовідносинах буде допускатися процесуальне правонаступництво:  

► стягнення аліментів  

► поновлення на роботі  

► відшкодування майнової шкоди 

► розірвання договору купівлі-продажу нерухомого майна  

► призначення пенсії  

► поділ майна  

► відшкодування моральної шкоди  

 

Завдання № 101 (складність 2) 

Назвіть процесуальні обов‘язки сторін:  

► Сторони повинні встати, коли суд перебуває в нарадчій кімнаті 

► Сторони зобов‘язані давати пояснення по суті спору  

► Сторони зобов'язані повідомляти суд про причини неявки в судове засідання  

► Сторони повинні підкорятися розпорядженням секретаря судового засідання  

► Сторони зобов'язані повідомляти суд про зміну свого місцезнаходження під час судового 

засідання  

► Сторони зобов‘язані додержуватися в судовому засіданні встановленого порядку  

► Сторони повинні передавати документи та інші матеріали головуючому через судового 

розпорядника  

 

Завдання № 102 (складність 2) 

Назвіть правильні положення, які характеризують правовий статус сторони:  



► Позивачем і відповідачем можуть бути фізичні і юридичні особи, а також держава  

► Відповідачем не може бути недієздатна особа  

► Позивач має право відмовитися від позову, якщо відповідач не заперечує проти цього  

► Позивач і відповідач мають однакові процесуальні права і обов‘язки  

► Позивачем не може бути малолітня особа  

► Сторонами в цивільному процесі є позивач і відповідач 

► Сторони мають рівні процесуальні права і обов?язки  

 

Завдання № 103 (складність 2) 

Назвіть неправильні положення щодо права відповідача на подання заперечення проти 

позову:  

► Заперечення проти позову може містити заяву про відвід судді  

► Після подання позовної заяви до суду відповідач має право подати суду письмове 

заперечення проти позову 

► Відповідач має право не подавати заперечення проти позову  

► Відповідач може заперечувати проти позову, посилаючись на наявність перешкод для 

відкриття провадження у справі  

► Після одержання копій ухвали про відкриття провадження у справі відповідач має право 

подати суду письмове заперечення проти позову  

► Відповідач не має права заперечувати позов після початку судового розгляду  

► Відповідач може заперечувати проти позову, посилаючись на незаконність вимог 

позивача, їх необґрунтованість  

 

Завдання № 104 (складність 3) 

Назвіть права, якими користуються сторони:  

► скасовувати рішення і ухвали суду,  

► заявляти відвід судовому розпоряднику,  

► робити витяги з матеріалів справи,  

► задавати питання свідкам,  

► брати участь у дослідженні доказів,  

► давати усні та письмові пояснення особам, які беруть участьу справі,  

► знімати копії з документів, долучених до справи,  

► робити копії із технічного засобу запису фіксування судового засідання. 

► подавати усні зауваження з приводу неправильності журналу судового засідання,  

 

Завдання № 105 (складність 3) 

Назвіть спеціальні права, які належать позивачеві:  

► подавати письмові зауваження з приводу неправильності журналу судового засідання;  

► визнати позов, 

► брати участь в дослідженні доказів,  

► подавати докази;  

► змінити предмет позову,  

► користуватися правовою допомогою,  

► зменшити розмір позовних вимог,  

► збільшити розмір позовних вимог,  

► змінити підставу позову,  

 

Завдання № 106 (складність 3) 

Назвіть спеціальні права, які належать відповідачеві:  

► знайомитися з матеріалами справи;  



► брати участь в дослідженні доказів. 

► подати докази;  

► подавати свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду,  

► визнати позов повністю,  

► задавати питання експерту;  

► пред‘явити зустрічний позов,  

► визнати позов частково,  

► знімати копії з документів, долучених до справи;  

 

Завдання № 107 (складність 3) 

Назвіть правильні законодавчі положення щодо процесуальних прав та обов‘язків сторін:  

► відповідач має право протягом усього часу розгляду справи змінити підставу або предмет 

позову,  

► позивач має право пред‘явити зустрічний позов.  

► сторони мають рівні процесуальні обов‘язки.  

► заявник та заінтересовані особи у справах окремого провадження мають права і обов‘язки 

сторін, за винятками, встановлених ЦПК. 

► відповідач має право збільшити або зменшити розмір позовних вимог, відмовитися від 

позову,  

► позивач має право визнати позов повністю або частково,  

► сторони мають рівні процесуальні права.  

► кожна із сторін має право вимагати виконання судового рішення в частині, що стосується 

цієї сторони.  

► сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії цивільного процесу.  

 

Завдання № 108 (складність 3) 

Назвіть обов‘язки позивача:  

► Позивач зобов'язаний добросовісно здійснювати свої процесуальні права і виконувати 

процесуальні обов'язки. 

► Позивач зобов'язаний повідомляти суд про причини відмови від позову.  

► Позивач повинен підкорятися розпорядженням прокурора.  

► Рішення суду позивач заслуховує стоячи.  

► Позивач повинен встати, коли суд досліджує докази.  

► Позивач повинен передавати документи та інші матеріали головуючому через судового 

розпорядника.  

► Позивач дає пояснення сидячи.  

► Позивач -фізична особа зобов'язаний повідомляти суд про зміну свого місця проживання 

під час провадження справи.  

► Позивач зобов‘язаний додержуватися в судовому засіданні встановленого порядку.  

 

Завдання № 109 (складність 3) 

Назвіть обовязки відповідача:  

► Відповідач дає усне пояснення сидячи.  

► Відповідач повинен встати, коли входить і виходить суд.  

► Відповідач повинен передавати документи та інші матеріали головуючому через 

секретаря судового засідання.  

► Відповідач повинен беззаперечно підкорятися розпорядженням осіб, які беруть участь у 

справі.  

► Відповідач -юридична особа зобов'язаний повідомляти суд про зміну свого 

місцезнаходження під час провадження справи.  

► Відповідач зобов'язаний повідомляти суд про причини неявки позивача у судове 



засідання.  

► Рішення суду Відповідач заслуховує стоячи.  

► Відповідач зобов'язаний добросовісно здійснювати свої процесуальні права і виконувати 

процесуальні обов'язки. 

► Відповідач зобов‘язаний додержуватися в судовому засіданні встановленого порядку.  

 

Завдання № 110 (складність 3) 

В яких правовідносинах буде допускатися процесуальне правонаступництво:  

► відшкодування моральної шкоди;  

► поновлення на роботі. 

► відшкодування майнової шкоди;  

► стягнення аліментів;  

► призначення пенсії;  

► розірвання договору купівлі-продажу нерухомого майна;  

► поділ майна;  

► спір щодо відшкодування шкоди певним ушкодженням здоров‘я;  

► повернення боргу;  

 

Завдання № 111 (складність 3) 

Назвіть неправильні положення щодо права відповідача на подання заперечення проти 

позову:  

► Відповідач може заперечувати проти позову, посилаючись на наявність перешкод для 

відкриття провадження у справі.  

► Відповідач може заперечувати проти позову, посилаючись на відсутність у позивача права 

на звернення до суду.  

► Відповідач може заперечувати проти позову, посилаючись на незаконність вимог 

позивача, їх необґрунтованість.  

► Заперечення проти позову може містити заяву про відвід судді.  

► Відповідач не має права заперечувати позов після початку судового розгляду.  

► Заперечення проти позову можуть стосуватися всіх заявлених вимог чи їх певної частини 

або обсягу.  

► Відповідач має право не подавати заперечення проти позову. 

► Після подання позовної заяви до суду відповідач має право подати суду письмове 

заперечення проти позову.  

► Після одержання копій ухвали про відкриття провадження у справі відповідач має право 

подати суду письмове заперечення проти позову.  

 

Розділ 5 ТРЕТІ ОСОБИ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

Завдання № 113 (складність 1) 

Залежно від наявності матеріально-правової заінтересованості треті особи поділяються на:  

► треті особи, які беруть участь у справі на стороні позивача.  

► треті особи, які не заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору;  

► треті особи-позивачі.  

► треті особи-відповідачі. 

► треті особи, які беруть участь у справі на стороні відповідача.  

 

Завдання № 114 (складність 1) 

Вкажіть правильні законодавчі положення щодо участі у справі третьої особи, яка не заявляє 

самостійних вимог:  



► третя особа не має права брати участь у дослідженні доказів.  

► в судовому засіданні третя особа дає пояснення після сторони, на боці якої вона бере 

участь.  

► в судових дебатах третя особа виступає після сторін. 

► в судовому засіданні третя особа дає пояснення після пояснень відповідача.  

► третя особа не має права задавати питання без дозволу особи, на боці якої вона виступає.  

 

Завдання № 115 (складність 1) 

Якщо позивач у позовній заяві зазначає третю особу без самостійних вимог, суд при 

відкритті провадження по справі:  

► може прийняти рішення про відмову в залученні третьої особи.  

► надсилає цій третій особі ухвалу про відкриття провадження по справі та копію позовної 

заяви.  

► надсилає цій третій особі повідомлення про її участь процесі.  

► надсилає третій особі пропозицію подати зустрічний позов. 

► надсилає третій особі пропозицію подати регресний позов.  

 

Завдання № 116 (складність 1) 

Вкажіть правильні законодавчі положення щодо третьої особи без самостійних вимог під час 

попереднього судового засідання:  

► на попередньому судовому засіданні третя особа без самостійних вимог має право заявити 

клопотання про залучення перекладача.  

► попереднє судове засідання проводиться без повідомлення третьої особи без самостійних 

вимог;  

► на попередньому судовому засіданні у невідкладних випадках суд проводить допит 

третьої особи без самостійних вимог. 

► на попередньому судовому засіданні з‘ясовує у третьої особи, чи не бажає вона змінити 

підставу позову.  

► на попередньому судовому засіданні суд з‘ясовує у третьої особи, чи не бажає вона 

передати справу на розгляд третейського суду.  

 

Завдання № 117 (складність 1) 

Вкажіть правильні законодавчі положення щодо третьої особи без самостійних вимог під час 

попереднього судового засідання:  

► на попередньому судовому засіданні з‘ясовує у третьої особи, чи не бажає вона змінити 

предмет позову.  

► попереднє судове засідання проводиться без повідомлення третьої особи без самостійних 

вимог;  

► на попередньому судовому засіданні суд з‘ясовує у третьої особи, чи не бажає вона 

передати справу на розгляд третейського суду.  

► на попередньому судовому засіданні у невідкладних випадках суд проводить допит 

третьої особи без самостійних вимог. 

► на попередньому судовому засіданні третя особа без самостійних вимог зобов‘язана 

подати суду наявні в неї докази.  

 

Завдання № 118 (складність 1) 

Вкажіть правильні законодавчі положення щодо третьої особи без самостійних вимог 

(стосовно забезпечення доказів):  

► третя особа без самостійних вимог може просити суд забезпечити докази після подання 

нею позову. 



► у разі неподання позовної заяви у десятиденний строк третя особа без самостійних вимог 

зобов‘язана відшкодувати судові витрати, а також збитки, заподіяні у зв‘язку із 

забезпеченням доказів.  

► у разі подання заяви про забезпечення доказів до подання позовної заяви третя особа без 

самостійних вимог повинна подати позовну заяву протягом десяти днів з дня постановлення 

ухвали про забезпечення доказів.  

► за заявою третьої особи без самостійних вимог суд може забезпечити докази до 

пред‘явлення позову.  

► третя особа без самостійних вимог має право заявити клопотання про забезпечення 

доказів.  

 

Завдання № 119 (складність 2) 

Вкажіть правильні законодавчі положення щодо участі у справі третьої особи, яка не заявляє 

самостійних вимог:  

► третя особа має право давати пояснення  

► третя особа не має права брати участь у дослідженні доказів  

► в судовому засіданні третя особа дає пояснення після пояснень відповідача  

► третя особа не має права задавати питання без дозволу особи, на боці якої вона виступає  

► в судовому засіданні третя особа дає пояснення після сторони, на боці якої вона бере 

участь  

► в судових дебатах третя особа виступає після сторін 

► третя особа має право на репліку  

 

Завдання № 120 (складність 2) 

Вкажіть правильні законодавчі положення щодо третьої особи без самостійних вимог під час 

попереднього судового засідання:  

► на попередньому судовому засіданні третя особа без самостійних вимог має право заявити 

клопотання про залучення перекладача  

► неявка на попереднє судове засідання належно повідомлених третіх осіб не перешкоджає 

його проведенню  

► на попередньому судовому засіданні суд з‘ясовує у третьої особи, чи не бажає вона 

передати справу на розгляд третейського суду  

► попереднє судове засідання проводиться без повідомлення третьої особи без самостійних 

вимог  

► на попередньому судовому засіданні з‘ясовує у третьої особи, чи не бажає вона змінити 

предмет позову  

► на попередньому судовому засіданні у невідкладних випадках суд проводить допит 

третьої особи без самостійних вимог 

► на попередньому судовому засіданні з‘ясовує у третьої особи, чи не бажає вона змінити 

підставу позову  

 

Завдання № 121 (складність 2) 

Вкажіть правильні законодавчі положення щодо третьої особи без самостійних вимог під час 

попереднього судового засідання:  

► на попередньому судовому засіданні у невідкладних випадках суд проводить допит 

третьої особи без самостійних вимог 

► попереднє судове засідання проводиться без повідомлення третьої особи без самостійних 

вимог  

► на попередньому судовому засіданні суд з‘ясовує у третьої особи, чи не бажає вона 

змінити підставу позову  

► на попередньому судовому засіданні суд з‘ясовує у третьої особи, чи не бажає вона 



змінити предмет позову  

► на попередньому судовому засіданні третя особа без самостійних вимог має право заявити 

клопотання про витребування доказів  

► на попередньому судовому засіданні третя особа без самостійних вимог зобов‘язана 

подати суду наявні в неї докази  

► на попередньому судовому засіданні суд з‘ясовує у третьої особи, чи не бажає вона 

передати справу на розгляд третейського суду  

 

Завдання № 122 (складність 2) 

Вкажіть правильні законодавчі положення щодо третьої особи без самостійних вимог 

(стосовно забезпечення доказів):  

► у разі подання заяви про забезпечення доказів до подання позовної заяви третя особа без 

самостійних вимог повинна подати позовну заяву протягом десяти днів з дня постановлення 

ухвали про забезпечення доказів  

► за заявою третьої особи без самостійних вимог суд може забезпечити докази до 

пред‘явлення позову  

► третя особа без самостійних вимог може просити суд забезпечити докази після подання 

нею позову  

► третя особа без самостійних вимог повідомляється про розгляд судом заяви про 

забезпечення доказів 

► у разі неподання позовної заяви у десятиденний строк третя особа без самостійних вимог 

зобов‘язана відшкодувати судові витрати, а також збитки, заподіяні у зв‘язку із 

забезпеченням доказів  

► третя особа без самостійних вимог має право оскаржити ухвалу суду про забезпечення 

доказів  

► третя особа без самостійних вимог має право заявити клопотання про забезпечення 

доказів  

 

Завдання № 123 (складність 2) 

Вкажіть правильні законодавчі положення щодо третьої особи без самостійних вимог 

(стосовно призначення експертизи):  

► Третя особа без самостійних вимог не має права заявляти клопотання про призначення 

експертизи 

► Ухвала суду про відхилення питань для експерта може бути оскаржена третьою особою 

без самостійних вимог  

► Суд повинен мотивувати відхилення питань для експерта третьої особи без самостійних 

вимог  

► Третя особа без самостійних вимог має право подати суду питання, на які потрібна 

відповідь експерта  

► Суд призначає експертизу за заявою третьої особи без самостійних вимог  

► Третя особа без самостійних вимог не має право заявляти відвід експерту  

► Якщо третя особа без самостійних вимог визначила експертами певних осіб, суд повинен 

їх призначити  

 

Завдання № 124 (складність 2) 

Вкажіть правильні законодавчі положення щодо третьої особи без самостійних вимог 

(стосовно забезпечення позову):  

► Суд, допускаючи забезпечення позову ,може вимагати від третьої особи без самостійних 

вимог забезпечити його вимогу заставою  

► Третя особа без самостійних вимог має право оскаржити ухвалу суду про забезпечення 

позову 



► Заява про забезпечення позову розглядається судом в день її надходження з 

повідомленням третьої особи без самостійних вимог  

► Оскарження третьою особою без самостійних вимог ухвали про забезпечення позову не 

зупиняє її виконання  

► Суд за заявою третьої особи без самостійних вимог може вжити заходи забезпечення 

позову  

► У разі подання заяви про забезпечення позову до подання позовної заяви третя особа без 

самостійних вимог повинна подати відповідну позовну заяву протягом десяти днів з дня 

постановлення ухвали про забезпечення позову  

► За заявою третьої особи без самостійних вимог суд може забезпечити позов до подання 

позовної заяви  

 

Завдання № 125 (складність 2) 

Вкажіть правильні законодавчі положення щодо участі в судовому засіданні третьої особи 

без самостійних вимог:  

► третя особа без самостійних вимог не виступає в дебатах 

► третя особа без самостійних вимог дає пояснення після відповідача  

► третя особа без самостійних вимог зобовязана повідомити суд про причини неявки в 

судове засідання  

► третя особа без самостійних вимог має право знати про час і місце судового розгляду  

► третя особа без самостійних вимог має право заявити відвід судді  

► третя особа без самостійних вимог не має права задавати питання свідкам сторони, на боці 

якої вона бере участь  

► неявка третьої особи без самостійних вимог в судове засідання без поважної причини є 

перешкодою розгляду справи  

 

Завдання № 126 (складність 2) 

Вкажіть правильні законодавчі положення щодо участі третьої особи без самостійних вимог 

у наказному провадженні і в окремому провадженні:  

► в окремому провадженні третя особа без самостійних вимог виступає заінтересовою 

особою  

► у наказному провадженні третя особа без самостійних вимог може брати участь за заявою 

стягувача  

► у наказному провадженні відсутній інститут третіх осіб  

► в окремому провадженні відсутній інститут третіх осіб  

► в окремому провадженні третя особа без самостійних вимог не має права на представника 

► у наказному провадженні третя особа без самостійних вимог може бути залучена судом  

► в окремому провадженні третя особа без самостійних вимог може бути допитана в якості 

свідка  

 

Завдання № 127 (складність 2) 

Вкажіть правильні законодавчі положення щодо права апеляційного оскарження третьої 

особи без самостійних вимог:  

► апеляційний суд може заборонити виступ у дебатах третьої особи без самостійних вимог  

► третя особа без самостійних вимог не виступає в дебатах під час розгляду справи 

апеляційним судом 

► третя особа без самостійних вимог має право приєднатися до апеляційної скарги, поданої 

особою, на стороні якої вона виступала  

► третя особа без самостійних вимог має право на подання апеляційної скарги  

► за подання заяви про приєднання до апеляційної скарги третя особа сплачує судовий збір  

► третя особа без самостійних вимог не дає пояснень під час розгляду справи апеляційним 



судом  

► за подання заяви про приєднання до апеляційної скарги третя особа сплачує витрати на 

інформаційно-технічне забезпечення процесу  

 

Завдання № 128 (складність 2) 

Вкажіть правильні законодавчі положення щодо участі в судовому засіданні третьої особи, 

яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору:  

► третя особа має право заявити відвід секретарю судового засідання  

► третя особа не повідомляється про час і місце судового розгляду  

► неявка третьої особи в судове засідання з причини, визнаної судом поважною, 

перешкоджає розгляду справи  

► третя особа виступає в дебатах після позивача 

► третя особа зобов'язана повідомити суд про причини неявки в судове засідання  

► третя особа дає пояснення після позивача  

► третя особа не має права обмінюватися з сторонами репліками  

 

Завдання № 129 (складність 2) 

Назвіть правильні законодавчі положення щодо третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги 

щодо предмета спору:  

► після вступу в справу третьої особи, яка заявила самостійні вимоги щодо предмета спору, 

провадження по справі зупиняється  

► вступають у справу, пред‘явивши позов лише до відповідача  

► мають усі процесуальні права і обов‘язки позивача  

► мають усі процесуальні права і обов‘язки відповідача  

► можуть вступити у справу лише до початку судового розгляду  

► можуть вступити у справу на будь-якій стадії процесу 

► після вступу в справу третьої особи, яка заявила самостійні вимоги щодо предмета спору, 

справа за клопотанням цієї особи розглядається спочатку  

 

Завдання № 130 (складність 2) 

Назвіть правильні законодавчі положення щодо третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги 

щодо предмета спору:  

► позовну заяву від третьої особи, що заявяє самостійні вимоги щодо предмета спору, 

подану після почпатку судових дебатів, суд своєю ухвалою повертає заявнику  

► можуть вступити у справу на будь-якій стадії процесу 

► можуть вступити у справу до початку судового розгляду  

► вступають у справу, пред‘явивши позов лише до відповідача  

► вступають у справу, пред‘явивши позов до однієї чи обох сторін  

► мають усі процесуальні права і обов‘язки відповідача  

► після вступу в справу третьої особи, яка заявила самостійні вимоги щодо предмета спору, 

провадження по справі зупиняється  

 

Завдання № 131 (складність 2) 

Назвіть права, якими користуються треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо 

предмета спору:  

► задавати питання секретарю судового засідання  

► задавати питання судовому розпоряднику 

► робити витяги з матеріалів справи  

► подавати письмові зауваження з приводу неправильності журналу судового засідання  

► визнати позов повністю  



► брати участь у дослідженні доказів  

► давати усні та письмові зауваження суду  

 

Завдання № 132 (складність 2) 

Назвіть права, якими користуються треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо 

предмета спору:  

► визнати позов повністю  

► задавати питання судовому розпоряднику  

► оскаржувати рішення і ухвали суду  

► давати усні та письмові зауваження суду  

► користуватися правовою допомогою  

► заявляти відвід секретарю судового засідання 

► задавати питання секретарю судового засідання  

 

Завдання № 133 (складність 2) 

Назвіть спеціальні права, які належать третій особі, яка заявляє самостійні вимоги щодо 

предмета спору:  

► збільшити розмір позовних вимог  

► змінити підставу позову 

► визнати позов частково  

► користуватися правовою допомогою  

► подати заперечення проти позову  

► зменшити розмір позовних вимог  

► визнати позов повністю  

 

Завдання № 134 (складність 2) 

Назвіть спеціальні права, які належать третій особі, яка заявляє самостійні вимоги щодо 

предмета спору:  

► змінити предмет позову  

► подати заперечення проти позову  

► змінити підставу позову 

► відмовитися від позову  

► користуватися правовою допомогою  

► визнати позов повністю  

► визнати позов частково  

 

Завдання № 135 (складність 2) 

Назвіть обов‘язки третьої особи, які заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору:  

► зобов'язана повідомляти суд про причини відмови від позову  

► дає пояснення сидячи  

► рішення суду заслуховує стоячи  

► повинна подати заперечення проти позову  

► зобов‘язана додержуватися в судовому засіданні встановленого порядку  

► подати копії позовної заяви та доданих до неї документів відповідно до кількості осіб, які 

беруть участь у справі  

► повинна встати, коли суд зачитує права та обов'язки сторін 

 

Завдання № 136 (складність 2) 

Назвіть ознаки третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору:  



► щодо неї не допускається процесуальне правонаступництво  

► має лише процесуальну заінтересованість  

► має право оскаржити рішення суду  

► на неї не поширюється законна сила рішення суду  

► вступає в уже розпочатий процес 

► може бути залучена в процес за клопотанням позивача  

► несе судові витрати  

 

Завдання № 137 (складність 2) 

Назвіть правильні положення, які характеризують правовий статус третьої особи, яка заявляє 

самостійні вимоги щодо предмета спору:  

► Третя особа має право вимагати виконання судового рішення в частині, що стосується цієї 

особи  

► Третя особа і відповідач мають однакові процесуальні права і обов‘язки  

► Третя особа може пред?явити позов до однієї чи обох сторін  

► Третя особа має право на укладення мирової угоди з сторонами до видалення суду в 

нарадчу кімнату  

► Третя особа має право відмовитися від свого позову 

► Третя особа не має права заявити клопотання про відвід судді  

► Третьою особою не може бути особа, обмежена судом в дієздатності  

 

Завдання № 138 (складність 2) 

Назвіть ознаки третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору:  

► має право оскаржити рішення суду  

► вступають в процес для захисту своїх прав  

► може бути залучена в процес за клопотанням позивача  

► на неї не поширюється законна сила рішення суду  

► щодо неї не допускається процесуальне правонаступництво  

► вступає в уже розпочатий процес 

► має лише матеріальну заінтересованість  

 

Завдання № 139 (складність 2) 

Назвіть правильні законодавчі положення щодо вступу в процес третьої особи, яка не заявляє 

самостійні вимоги щодо предмета спору:  

► обов‘язково сплачується судовий збір  

► процесуальною формою вступу в процес є позовна заява 

► про вступ у процес суд приймає ухвалу  

► про вступ у процес суд ухвалює рішення  

► обов‘язково сплачуються витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового 

процесу  

► вступ можливий до ухвалення судом рішення  

► якщо суд відмовив третій особі у вступі в процес, така ухвала не підлягає апеляційному 

оскарженню  

 

Завдання № 140 (складність 2) 

Назвіть правильні положення, які характеризують правовий статус третьої особи, яка не 

заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору:  

► третя особа не має права заявити клопотання про відвід судді  

► третью особою може бути фізична і юридична особи, а також держава  

► третя особа має процесуальні права та обов?язки позивача  



► може виступати на стороні відповідача  

► мають такі ж процесуальні права і обов‘язки, як і сторона, на боці якої вони виступають  

► може виступати на стороні позивача 

► третьою особою не може бути малолітня особа  

 

Завдання № 141 (складність 2) 

Назвіть права, якими користуються треті особи, які не заявляють самостійні вимоги щодо 

предмета спору:  

► давати усні та письмові пояснення суду  

► визнати позов частково 

► визнати позов повністю  

► укласти мирову угоду на будь-якій стадії процесу  

► робити витяги з матеріалів справи  

► зменшити розмір позовних вимог  

► брати участь у дослідженні доказів  

 

Завдання № 142 (складність 2) 

Назвіть обов‘язки третьої особи, яка не заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору:  

► повинна подати заперечення проти позову  

► дає пояснення стоячи  

► повинна заявити про участь у справі після отримання від суду повідомлення про 

залучення в якості третьої особи  

► повинна знати свої процесуальні права та обов'язки сторін 

► зобов'язана повідомляти суд про причини відмови від позову  

► зобов‘язана додержуватися в судовому засіданні встановленого порядку  

► зобов'язана добросовісно здійснювати свої процесуальні права і виконувати процесуальні 

обов'язки  

 

Завдання № 143 (складність 3) 

Назвіть правильні законодавчі положення щодо третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги 

щодо предмета спору:  

► можуть вступити у справу на будь-якій стадії процесу;  

► після вступу в справу третьої особи, яка заявила самостійні вимоги щодо предмета спору, 

справа за клопотанням цієї особи розглядається спочатку.  

► можуть вступити у справу до початку судового розгляду;  

► вступають у справу, пред‘явивши позов лише до відповідача.  

► вступають у справу, пред‘явивши позов до однієї чи обох сторін.  

► мають усі процесуальні права і обов‘язки відповідача.  

► мають усі процесуальні права і обов‘язки позивача.  

► після вступу в справу третьої особи, яка заявила самостійні вимоги щодо предмета спору, 

провадження по справі зупиняється. 

► можуть вступити у справу до закінчення судового розгляду,  

 

Завдання № 144 (складність 3) 

Назвіть права, якими користуються треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо 

предмета спору:  

► заявляти відвід секретарю судового засідання,  

► брати участь у дослідженні доказів,  

► подавати письмові зауваження з приводу неправильності журналу судового засідання,  

► робити витяги з матеріалів справи,  



► користуватися правовою допомогою 

► визнати позов повністю;  

► давати усні та письмові зауваження суду,  

► задавати питання секретарю судовому розпоряднику,  

► вести журнал судового засідання;  

 

Завдання № 145 (складність 3) 

Назвіть спеціальні права, які належать третій особі, яка заявляє самостійні вимоги щодо 

предмета спору:  

► подати заперечення проти позову;  

► зменшити розмір позовних вимог,  

► користуватися правовою допомогою,  

► змінити предмет позову,  

► змінити підставу позову,  

► відмовитися від позову, 

► збільшити розмір позовних вимог,  

► визнати позов частково;  

► визнати позов повністю;  

 

Завдання № 146 (складність 3) 

Назвіть обов‘язки третьої особи, які заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору:  

► подати копії позовної заяви та доданих до неї документів відповідно до кількості осіб, які 

беруть участь у справі.  

► повинна подати заперечення проти позову..  

► давати пояснення по суті справи.  

► рішення суду заслуховує стоячи.  

► зобов'язана добросовісно здійснювати свої процесуальні права і виконувати процесуальні 

обов'язки. 

► зобов'язана повідомляти суд про зміну свого місця проживання під час провадження 

справи.  

► зобов'язана повідомляти суд про причини відмови від позову.  

► зобов‘язана додержуватися в судовому засіданні встановленого порядку.  

► повинна встати, коли суд зачитує права та обов'язки сторін.  

 

Завдання № 147 (складність 3) 

Назвіть ознаки третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору:  

► вступають в процес для захисту прав відповідача.  

► має право оскаржити рішення суду. 

► на неї не поширюється законна сила рішення суду.  

► несе судові витрати.  

► може бути залучена в процес за клопотанням позивача.  

► не має права на укладення мирової угоди.  

► щодо неї не допускається процесуальне правонаступництво.  

► вступає в уже розпочатий процес.  

► має лише процесуальну заінтересованість.  

 

Завдання № 148 (складність 3) 

Назвіть правильні законодавчі положення щодо вступу в процес третьої особи, яка заявляє 

самостійні вимоги щодо предмета спору:  

► процесуальною формою вступу в процес є позовна заява.  



► обов‘язково сплачується судовий збір.  

► якщо суд відмовив третій особі у вступі в процес, така ухвала підлягає апеляційному 

оскарженню.  

► вступ можливий до закінчення судового розгляду справи.  

► залучається в процес за заявою позивача або вступає шляхом подання позовної заяви 

третьою особою.  

► вступ можливий до закінчення підготовки справи до судового розгляду.  

► про вступ у процес суд приймає ухвалу.  

► після вступу розгляд справи за клопотанням позивача розпочинається спочатку 

► обов‘язково сплачуються витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового 

процесу.  

 

Завдання № 149 (складність 3) 

Назвіть правильні положення, які характеризують правовий статус третьої особи, яка заявляє 

самостійні вимоги щодо предмета спору:  

► Третя особа має право вимагати виконання судового рішення в частині, що стосується цієї 

особи.  

► Третью особою може бути фізична і юридична особи, а також держава.  

► Третьою особою не може бути малолітня особа.  

► За загальним правилом відокремлений структурний підрозділ юридичної особи не може 

бути третьою особою в процесі.  

► Третя особа має право відмовитися від позову. 

► Третя особа не має права заявити клопотання про відвід судді.  

► Третя особа має право на укладення мирової угоди з сторонами до видалення суду в 

нарадчу кімнату.  

► Третя особа і відповідач мають однакові процесуальні права і обов‘язки.  

► Третьою особою не може бути особа, обмежена судом в дієздатності  

 

Завдання № 150 (складність 3) 

Назвіть права, якими користуються треті особи, які не заявляють самостійні вимоги щодо 

предмета спору:  

► змінити підставу позову.  

► зменшити розмір позовних вимог.  

► укласти мирову угоду на будь-якій стадії процесу.  

► подавати письмові зауваження з приводу неправильності журналу судового засідання, 

► визнати позов повністю;  

► робити витяги з матеріалів справи,  

► визнати позов частково.  

► давати усні та письмові пояснення суду,  

► брати участь у дослідженні доказів,  

 

Завдання № 151 (складність 3) 

Назвіть обов‘язки третьої особи, яка не заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору:  

► зобов'язана добросовісно здійснювати свої процесуальні права і виконувати процесуальні 

обов'язки. 

► зобов'язана повідомляти суд про причини відмови від позову.  

► повинна подати заперечення проти позову..  

► дає пояснення стоячи.  

► зобов‘язана додержуватися в судовому засіданні встановленого порядку.  

► повинна знати свої процесуальні права та обов'язки сторін.  

► повинна заявити про участь у справі після отримання від суду повідомлення про 



залучення в якості третьої особи.  

► зобов'язана повідомляти суд про зміну свого місця проживання під час провадження 

справи.  

► подати копії позовної заяви та доданих до неї документів відповідно до кількості осіб, які 

беруть участь у справі.  

 

Розділ 6 УЧАСТЬ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ 

ОРГАНІВ ТА ОСІБ, ЯКИМ ЗАКОНОМ НАДАНО ПРАВО 

ЗАХИЩАТИ ПРАВА, СВОБОДИ ТА ІНТЕРЕСИ ІНШИХ 

ОСІБ 

Завдання № 153 (складність 1) 

Органи та інші особи, які відповідно до ст. 45 ЦПК звернулися до суду в інтересах інших 

осіб або державних чи суспільних інтересах, мають процесуальні права й обов'язки особи, в 

інтересах якої вони діють, за винятком:  

► відмовитися від позову  

► укладати мирову угоду  

► обмежень, встановлених договором 

► подавати клопотання  

► заявляти відводи  

 

Завдання № 154 (складність 1) 

Відмова органів та інших осіб, які відповідно до ст. 45 ЦПК звернулися до суду в інтересах 

інших осіб, від поданої ними заяви або зміна вимог не позбавляє особу, на захист прав, 

свобод та інтересів якої подано заяву,:  

► заявляти відводи слідчому  

► права вимагати від суду розгляду справи та вирішення вимоги у первісному обсязі  

► права вимагати від суду відшкодування моральної шкоди 

► надавати роз‘яснення  

► права вимагати від суду відшкодування збитків  

 

Завдання № 155 (складність 1) 

Якщо особа, яка має цивільну процесуальну дієздатність і в інтересах якої подана заява 

відповідним уповноваженим органом чи особою, не підтримує заявлених вимог, суд:  

► повертає заяву  

► закриває провадження у справі  

► залишає заяву без руху  

► зупиняє провадження у справі 

► залишає заяву без розгляду  

 

Завдання № 156 (складність 1) 

Прокурор, який не брав участі у справі, з метою вирішення питання про наявність підстав 

для подання апеляційної чи касаційної скарги, заяви про перегляд рішення Верховним Судом 

України, заяви про перегляд рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами, має право:  

► змінити рішення суду  

► вилучити справу зі суду  

► заявлення відводу судді, що розглядав справу 

► знайомитися з матеріалами справи в суді  



► принесення протесту  

 

Завдання № 157 (складність 1) 

Представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді полягає у 

здійсненні прокурорами:  

► правосуддя  

► від імені держави процесуальних та інших дій, спрямованих на захист у суді інтересів 

громадянина або держави у випадках, передбачених законом  

► від свого імені діяльності, спрямованої на досягнення суспільно корисного результату  

► загального нагляду  

► благодійної діяльності 

 

Завдання № 158 (складність 1) 

Підставою представництва прокуратурою у суді інтересів держави є:  

► наявність порушень або загрози порушень інтересів держави  

► наявність порушень або загрози порушень прав тварин внаслідок протиправних дій 

(бездіяльності) фізичних або юридичних осіб  

► наявність заінтересованості прокурора у розгляді справи  

► наявність порушень або загрози порушень індивідуальних інтересів окремих народних 

депутатів внаслідок протиправних дій (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб  

► хороші наміри прокуратури 

 

Завдання № 159 (складність 1) 

Формою участі у цивільному процесі Уповноваженого ВР з прав людини є:  

► проведення експертизи  

► участь для надання висновку  

► надання правової допомоги 

► подання петицій  

► звернення до суду із заявою про захист прав і свобод людини і громадянина, які за станом 

здоров'я чи з інших поважних причин не можуть цього зробити самостійно;  

 

Завдання № 160 (складність 1) 

Відмова органу, уповноваженого здійснювати відповідні функції у спірних правовідносинах, 

від поданого прокурором в інтересах держави позову (заяви), подання ним заяви про 

залишення позову без розгляду:  

► позбавляє прокурора права підтримувати позов (заяву) і вимагати розгляду справи по суті  

► зобов‘язує суд закрити провадження у справі  

► зобов‘язує суд відкласти розгляд справи  

► не позбавляє прокурора права підтримувати позов (заяву) і вимагати розгляду справи по 

суті  

► зобов‘язує суд оголосити перерву в судовому засіданні 

 

Завдання № 161 (складність 2) 

Прокурор самостійно:  

► форму здійснення представництва у суді  

► досліджує докази 

► ходить до суду  

► призначає суддю, який буде розглядати справу  

► визначає час розгляду справи у суді  



► визначає підстави для представництва у судах  

► визначає місце розгляду справи  

 

Завдання № 162 (складність 2) 

Прокурор у цивільному процесі:  

► здійснює перевірку обвинувального висновку  

► може здійснювати представництво на будь–якій стадії судочинства в порядку, 

передбаченому процесуальним законом  

► дає вказівки слідчим  

► дає вказівки суддям  

► пред‘являє державне обвинувачення  

► керує розглядом справи 

► самостійно визначає підстави для представництва у судах, форму його здійснення  

 

Завдання № 163 (складність 2) 

Участь органів державної влади та органів місцевого самоврядування у цивільному процесі 

для подання висновків на виконання своїх повноважень у справі є обов‘язковою:  

► у випадках, встановлених законом  

► за клопотанням фізичних осіб  

► на підставі висновку експерта  

► за розпорядженням голови відповідної державної адміністрації  

► якщо суд визнає це за необхідне  

► на підставі засновницького договору 

► на підставі статуту  

 

Завдання № 164 (складність 2) 

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування для подання висновків у 

цивільній справі на виконання своїх повноважень:  

► можуть бути залучені на підставі висновку експерта  

► можуть бути залучені за клопотанням осіб, які беруть участь у справі  

► можуть бути залучені тільки судом  

► можуть взяти участь тільки за своєю ініціативою  

► можуть бути залучені судом  

► можуть взяти участь за своєю ініціативою  

► можуть залучатися за ініціативою інших учасників цивільного процесу 

 

Завдання № 165 (складність 2) 

Завданнями прокурора у цивільному судочинстві є:  

► нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень  

► сприяння виконанню вимог закону про всебічний, повний і об'єктивний розгляд справ  

► сприяння постановленню судових рішень, що грунтуються на законі.  

► підтримання державного обвинувачення в суді  

► затвердження обвинувального висновку 

► здійснення загального нагляду  

► прокурорський нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів судами  

 

Завдання № 166 (складність 2) 

У яких відповідях неправильно зазначено цивільні процесуальні права органів державної 

влади у разі їх звернення до суду в інтересах інших осіб у випадках, передбачених законом:  



► право відмовитись від позову  

► право укласти мирову угоду  

► право змінити предмет позову 

► право допуску правонаступника у справу  

► право оскаржувати рішення суду  

► право змінити підставу позову  

► право подавати письмові пояснення  

 

Завдання № 167 (складність 2) 

Відповідно до Закону України „Про об‘єднання громадян‖ зареєстровані об‘єднання 

громадян для здійснення цілей і завдань, визначених у статутних документах, мають право:  

► надавати експертні висновки 

► захищати інтереси держави у суді  

► захищати свої законні інтереси у суді  

► захищати законні інтереси своїх членів у суді  

► захищати права та інтереси будь–якої фізичної або юридичної особи  

► у випадках, передбачених законом, захищати інтереси своїх членів (учасників), фізичних 

або юридичних осіб, держави чи суспільні інтереси  

► захищати інтереси міжнародних організацій у суді  

 

Завдання № 168 (складність 2) 

Відповідно до Закону України „Про судовий збір‖ Генеральна прокуратура України та її 

органи звільняються від сплати судового збору:  

► у разі вступу її як третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, у 

цивільну справу  

► у разі участі у справі прокуратури як експерта 

► у разі участі у справі прокуратури як свідка  

► у разі пред‘явлення позову прокуратурою від свого імені як юридичної особи  

► у справах за позовами в інтересах держави  

► у разі участі її у справі як відповідача  

► у справах за позовами в інтересах громадян  

 

Завдання № 169 (складність 2) 

У відповідях під котрими номерами правильно вказані положення, що стосуються 

законодавчих положень щодо участі у цивільному процесі органів та осіб, яким законом 

надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб:  

► Уповноважений ВРУ з прав людини має право ознайомлюватись із судовими справами, 

які знаходяться у судах  

► право на гонорар за вчинення ними своїх повноважень 

► об‘єднання споживачів мають право звертатися з позовом до суду про визнання дій 

продавця протиправними щодо невизначеного кола споживачів і припинення цих дій  

► право надавати вказівки суду  

► відмова органів та осіб, які відповідно до закону звернулися до суду в інтересах інших 

осіб, від поданої ними заяви є підставою для закриття провадження у справі  

► право подання касаційної скарги надається помічнику прокурора незалежно від його 

участі в розгляді справи в суді першої інстанції  

► органи та особи, які звернулися до суду в інтересах інших осіб або державних чи 

суспільних інтересах, мають право відмовитися від позову, якщо на це є згода особи, в 

інтересах якої відкрито провадження у справі  

 



Завдання № 170 (складність 2) 

У яких відповідях правильно вказані положення, що стосуються законодавчих положень 

щодо участі у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати 

права, свободи та інтереси інших осіб:  

► органи та особи, які звернулися до суду в інтересах інших осіб або державних чи 

суспільних інтересах, можуть укладати мирову угоду  

► органи державної влади та органи місцевого самоврядування, які беруть участь у справі 

для подання висновку, мають право висловити свою думку щодо вирішення справи по суті 

лише за дозволом суду  

► підставою представництва прокуратурою інтересів громадянина є наявність порушень 

економічних інтересів внаслідок протиправних дій фізичних або юридичних осіб  

► органи та особи, які звернулися до суду в інтересах інших осіб або державних чи 

суспільних інтересах, мають право відмовитися від позову, якщо на це є згода особи, в 

інтересах якої відкрито провадження у справі  

► у позовній заяві, яка пред‘являється прокурором, повинні бути зазначені підстави такого 

звернення  

► органи та особи, які звернулися до суду в інтересах інших осіб або державних чи 

суспільних інтересах, можуть змінювати висновок експерта 

► органи та особи, які звернулися до суду в інтересах інших осіб або державних чи 

суспільних інтересах, мають право змінити предмет позову  

 

Завдання № 171 (складність 2) 

Органи та особи, які звернулися до суду в інтересах інших осіб або державних чи суспільних 

інтересах, мають право:  

► визначати склад осіб, які беруть участь у справі  

► відмовитися від позову  

► укладати мирову угоду, якщо на це є згода особи, в інтересах якої відкрито провадження у 

справі  

► прослуховувати запис фіксування судового засідання технічними засобами 

► порушувати передбачений ЦПК порядок розгляду справи  

► змінити предмет позову  

► здійснювати контроль за суддею під час розгляду справи  

 

Завдання № 172 (складність 2) 

Органи та особи, які звернулися до суду в інтересах інших осіб або державних чи суспільних 

інтересах, мають право:  

► здійснювати нагляд за суддею під час розгляду справи  

► визначати склад осіб, які беруть участь у справі  

► укладати мирову угоду, якщо на це є згода особи, в інтересах якої відкрито провадження у 

справі  

► порушувати передбачений ЦПК порядок розгляду справи  

► подавати заперечення проти клопотань інших осіб  

► вимагати виконання судового рішення в частині, що стосується особи, в інтересах якої 

вони пред"явили позов  

► знайомитися із матеріалами справи; 

 

Завдання № 173 (складність 2) 

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, які беруть участь у справі для 

подання висновку, мають право:  

► одержувати копії ухваленого у справі рішення суду  

► вимагати виконання судового рішення, якщо на це є згода особи, в інтересах якої відкрито 



провадження у справі  

► заявляти відводи  

► висловити свою думку щодо вирішення справи по суті 

► висловити свою думку щодо вирішення справи по суті лише за дозволом суду  

► подавати усні зауваження з приводу неправильності запису фіксування судового засідання 

технічним засобом  

► укладати мирову угоду  

 

Завдання № 174 (складність 2) 

Відповідно до Закону України „Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини‖ Уповноважений має право:  

► ознайомлюватись із судовими справами, які знаходяться у судах 

► бути присутнім на закритому судовому засіданні у цивільній справі  

► за заявою заінтересованої особи вимагати виконання судового рішення  

► отримувати копії судового рішення, ухваленого у цивільній справі  

► тільки через свого представника брати участь у судовому процесі  

► укладати мирову угоду  

► бути присутнім на закритому судовому засіданні у цивільній справі, за умови згоди 

суб‘єкта права, в інтересах якого судовий розгляд оголошено закритим  

 

Завдання № 175 (складність 2) 

Відповідно до Закону України „Про прокуратуру‖, підставою представництва прокуратурою 

інтересів громадянина є:  

► наявність порушень економічних інтересів внаслідок протиправних дій фізичних або 

юридичних осіб  

► перебування на конференції  

► перебування у щорічній відпустці 

► перебування у службовому відрядженні  

► його неспроможність через недосягнення повноліття самостійно захистити свої порушені 

права  

► його неспроможність через похилий вік реалізувати свої процесуальні повноваження  

► його неспроможність через фізичний стан самостійно захистити свої оспорювані права  

 

Завдання № 176 (складність 2) 

Відповідно до Закону України „Про захист прав споживачів‖ об‘єднання споживачів мають 

право:  

► звертатися з позовом до суду про визнання дій виробника протиправними щодо 

невизначеного кола споживачів  

► захищати у суді права споживачів, які не є членами громадських організацій споживачів, 

відповідно до законодавства  

► захищати у суді права тільки тих споживачів, які членами громадських організацій 

споживачів  

► звертатися з позовом до суду про визнання дій продавця протиправними щодо 

невизначеного кола споживачів і припинення цих дій  

► за згодою особи, в інтересах якої відкрито провадження у справі, укладати мирову угоду  

► підтримувати пред‘явлений позов в інтересах невизначеного кола осіб, які не є членами 

об‘єднань споживачів 

► за згодою особи, в інтересах якої відкрито провадження у справі, збільшувати розмір 

позовних вимог  

 



Завдання № 177 (складність 2) 

Із запропонованих варіантів виберіть ті, які правильно визначають ознаки, що відрізняють за 

правовим статусом прокурора від особи, в інтересах якої пред‘явлено позов, у цивільному 

судочинстві:  

► прокурор повинен надати суду докази, які підтверджують неможливість громадянина 

самостійно здійснювати представництво своїх інтересів  

► прокурор не має право вимагати виконання судового рішення в частині, що стосується 

особи, в інтересах якої він пред‘явив позов  

► прокурор, пред‘являючи позовну заяву, реалізує свій матеріально–правовий інтерес  

► рішення суду, ухвалене у цивільній справі, поширюється також і на прокурора 

► прокурор має лише процесуально–правову заінтересованість у цивільній справі  

► прокурор має процесуальні права та обов‘язки особи, в інтересах якої він діє, за винятком 

права укладати мирову угоду  

► відмова прокурора від позову є підставою для закриття провадження у справі  

 

Завдання № 178 (складність 2) 

Формами представництва прокуратури у цивільному судочинстві є:  

► звернення до суду з позовами або заявами про захист прав і свобод громадянина у 

випадках, визначених законом  

► внесення протесту  

► накладення штрафу  

► звернення до суду з позовами або заявами про захист інтересів держави 

► підтримання державного обвинувачення  

► порушення кримінальної справи  

►  участь у справі для дачі висновків, у випадках, визначених законом  

 

Завдання № 179 (складність 2) 

Відмова органів та осіб, які відповідно до закону звернулися до суду в інтересах інших осіб, 

від поданої ними заяви або зміна вимог:  

► не позбавляє особу, на захист прав, свобод та інтересів якої подано заяву, права вимагати 

від суду вирішення вимоги у первісному обсязі  

► є підставою для закриття провадження у справі  

► позбавляє особу, на захист прав, свобод та інтересів якої подано заяву, права вимагати від 

суду вирішення вимоги у первісному обсязі  

► не позбавляє особу, на захист прав, свобод та інтересів якої подано заяву, права вимагати 

від суду розгляду справи  

► позбавляє особу, на захист прав, свобод та інтересів якої подано заяву, права вимагати від 

суду розгляду справи  

► у випадках, передбачених нормами ЦПК України, не позбавляє особу, на захист прав, 

свобод та інтересів якої подано заяву, права вимагати від суду розгляду справи  

► є підставою для зміни складу суду 

 

Завдання № 180 (складність 2) 

У яких відповідях правильно вказані положення, що стосуються законодавчих положень 

щодо участі у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати 

права, свободи та інтереси інших осіб:  

► органи місцевого самоврядування тільки за своєю ініціативою можуть взяти участь у 

розгляді справи для подання висновку 

► професійні спілки, їх об‘єднання здійснюють представництво колективних інтересів 

роботодавців  

► органи державної влади, які беруть участь у справі для подання висновку, не мають право 



висловити свою думку щодо вирішення справи по суті  

► органи державної влади, які беруть участь у справі для подання висновку, мають право 

змінити підставу позову  

► зміна пред‘явлених вимог органами, які звернулися до суду в інтересах інших осіб, не 

позбавляє особу, на захист прав, свобод та інтересів якої подано заяву, права вимагати 

вирішення вимоги у первісному обсязі  

► якщо особа, яка має цивільну процесуальну дієздатність і в інтересах якої подана заява, не 

підтримує заявлених вимог, суд закриває провадження у справі  

► право подання апеляційної скарги надається заступнику прокурора області в межах його 

компетенції, незалежно від його участі в розгляді справи в суді першої інстанції  

 

Завдання № 181 (складність 3) 

Органи та особи, які звернулися до суду в інтересах інших осіб або державних чи суспільних 

інтересах, мають право:  

► висловити свою думку щодо вирішення справи по суті лише за дозволом суду;  

► відмовитися від позову, якщо на це є згода особи, в інтересах якої відкрито провадження у 

справі;  

► укладати мирову угоду, якщо на це є згода особи, в інтересах якої відкрито провадження у 

справі;  

► змінити предмет позову;  

► вимагати виконання судового рішення в частині, що стосується особи, в інтересах якої 

пред‘явлено позов 

► подавати заперечення проти клопотань інших осіб;  

► знайомитися із матеріалами справи;  

► подавати усні зауваження з приводу неправильності запису фіксування судового засідання 

технічним засобом  

► прослуховувати запис фіксування судового засідання технічними засобами;  

 

Завдання № 182 (складність 3) 

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, які беруть участь у справі для 

подання висновку, мають право:  

► укладати мирову угоду, якщо на це є згода особи, в інтересах якої відкрито провадження у 

справі;  

► вимагати виконання судового рішення, якщо на це є згода особи, в інтересах якої відкрито 

провадження у справі;  

► висловити свою думку щодо вирішення справи по суті лише за дозволом суду;  

► одержувати копії ухваленого у справі рішення суду;  

► подавати усні зауваження з приводу неправильності запису фіксування судового засідання 

технічним засобом;  

► відмовитися від позову, якщо на це є згода особи, в інтересах якої відкрито провадження у 

справі; 

► заявляти відводи  

► висловити свою думку щодо вирішення справи по суті;  

► робити копії із технічного запису фіксування судового засідання;  

 

Завдання № 183 (складність 3) 

Відповідно до Закону України „Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини‖ Уповноважений має право:  

► бути присутнім на закритому судовому засіданні у цивільній справі;  

► ознайомлюватись із судовими справами, які знаходяться у судах;  

► отримувати копії судового рішення, ухваленого у цивільній справі;  



► бути присутнім на закритому судовому засіданні у цивільній справі, за умови згоди 

суб‘єкта права, в інтересах якого судовий розгляд оголошено закритим;  

► за заявою заінтересованої особи вимагати виконання судового рішення;  

► тільки через свого представника брати участь у судовому процесі;  

► звертатись до суду із заявою про захист прав громадянина, який за станом здоров‘я не 

може цього зробити самостійно;  

► укладати мирову угоду, якщо на це є згода особи, в інтересах якої відкрито провадження у 

справі;  

► відмовитися від позову, якщо на це є згода особи, в інтересах якої відкрито провадження у 

справі; 

 

Завдання № 184 (складність 3) 

Відповідно до Закону України „Про прокуратуру‖, підставою представництва прокуратурою 

інтересів громадянина є:  

►  його неспроможність через недієздатність самостійно захистити свої порушені права;  

► перебування у службовому відрядженні  

► його неспроможність через похилий вік самостійно захистити свої оспорювані права;  

► наявність більш важливих справ  

► наявність порушень економічних інтересів внаслідок протиправних дій фізичних або 

юридичних осіб;  

► його неспроможність через фізичний стан самостійно реалізувати процесуальні 

повноваження;  

► перебування у щорічній відпустці;  

► перебування щорічній додатковій відпустці  

► перебування у санаторії 

 

Завдання № 185 (складність 3) 

Відповідно до Закону України „Про захист прав споживачів‖ об‘єднання споживачів мають 

право:  

► звертатися з позовом до суду про визнання дій продавця протиправними щодо 

невизначеного кола споживачів і припинення цих дій;  

► за згодою особи, в інтересах якої відкрито провадження у справі, збільшувати розмір 

позовних вимог  

► за згодою особи, в інтересах якої відкрито провадження у справі, укладати мирову угоду;  

► укладати мирову угоду, якщо на це є згода особи, в інтересах якої відкрито провадження у 

справі;  

► підтримувати пред‘явлений позов в інтересах невизначеного кола осіб, які не є членами 

об‘єднань споживачів;  

► відмовитися від позову, якщо на це є згода особи, в інтересах якої відкрито провадження у 

справі; 

► захищати у суді права тільки тих споживачів, які членами громадських організацій 

споживачів;  

► звертатися з позовом до суду про визнання дій виробника протиправними щодо 

невизначеного кола споживачів;  

► захищати у суді права споживачів, які не є членами громадських організацій споживачів, 

відповідно до законодавства;  

 

Завдання № 186 (складність 3) 

Із запропонованих варіантів виберіть ті, які правильно визначають ознаки, що відрізняють за 

правовим статусом прокурора від особи, в інтересах якої пред‘явлено позов, у цивільному 

судочинстві:  



► рішення суду, ухвалене у цивільній справі, поширюється також і на прокурора;  

► відмова прокурора від позову є підставою для залишення зави без руху;  

► прокурор, пред‘являючи позовну заяву, реалізує свій матеріально–правовий інтерес;  

► прокурор має процесуальні права та обов‘язки особи, в інтересах якої він діє, за винятком 

права укладати мирову угоду;  

► відмова прокурора від позову є підставою для повернення заяви;  

► прокурор має лише процесуально–правову заінтересованість у цивільній справі 

► відмова прокурора від позову є підставою для відкладення розгляду справи;  

► прокурор повинен надати суду документи, які підтверджують неможливість громадянина 

самостійно здійснювати представництво своїх інтересів;  

► прокурор має право вимагати виконання судового рішення в частині, що стосується 

особи, в інтересах якої він пред‘явив позов;  

 

Завдання № 187 (складність 3) 

Формами представництва прокуратури у цивільному судочинстві є:  

► здійснення загального нагляду  

► пред‘явлення державного обвинувачення 

► звернення до суду з позовами або заявами про захист прав і свобод громадянина;  

► ініціювати перегляд судових рішень, у тому числі у справі, порушеній за позовом (заявою, 

поданням) іншої особи;  

► представництво інтересів держави внаслідок протиправних дій фізичних або юридичних 

осіб, що вчиняються між ними або з державою;  

► вступати у справу, порушену за позовами (заявами, поданнями) інших осіб, на будь-якому 

етапі розгляду;  

► брати участь у розгляді справ;  

► представництво інтересів фізичної особи у зв‘язку з її неспроможністю через моральний 

стан самостійно реалізувати свої процесуальні права;  

► принесення протесту  

 

Завдання № 188 (складність 3) 

Спеціальні вимоги до змісту позовної заяви що подається прокурором до суду в інтересах 

держави:  

►  прокурор зобов‘язаний до заяви подати копію квитанції про сплату судового збору.  

►  прокурор зобов‘язаний подати разом з позовною заявою усі докази, що є в наявності на 

підтвердження вимог позивача;  

►  прокурор самостійно визначає в чому полягає порушення інтересів держави  

►  у разі відсутності відповідного органу уповноваженого державою здійснювати відповідні 

функції у спірних правовідносинах або відсутності у цього органу повноважень щодо 

звернення до суду, прокурор зазначає про це в позовній заяві. 

►  прокурор повинен обґрунтувати необхідність захисту інтересів держави  

►  прокурор повинен підтвердити свої повноваження довіреністю, що видана відповідним 

державним органом  

►  прокурор повинен зазначити орган, уповноважений державою здійснювати відповідні 

функції у спірних правовідносинах;  

►  позовна заява, що подається в інтересах держави помічником прокурора, повинна бути 

завізована прокурором відповідного рівня;  

►  прокурор не зобов‘язаний вказувати у позовній заяві інформацію про відповідача у справі  

 

Розділ 7 ПРЕДСТАВНИЦТВО У ЦИВІЛЬНОМУ 

СУДОЧИНСТВІ 



Завдання № 190 (складність 1) 

До ордера адвоката обов'язково додається витяг:  

► із договору, у якому зазначаються повноваження адвоката як представника або обмеження 

його прав на вчинення окремих процесуальних дій  

► зі статуту адвокатського об‘єднання  

► із банківських документів про оплату послуг адвоката  

► свідоцтва про державну реєстрацію адвоката суб‘єктом підприємницької діяльності 

► із Закону України «Про адвокатуру»  

 

Завдання № 191 (складність 1) 

Участь особи через представника не допускається у справах про:  

► усиновлення;  

► захист честі, гідності, ділової репутації;  

► визнання правочину недійсним; 

► відшкодування моральної шкоди;  

► захист прав споживачів;  

 

Завдання № 192 (складність 2) 

Які документи можуть посвідчувати повноваження адвоката у цивільному судочинстві як 

договірного представника:  

► розпорядження  

► Свідоцтво про народження дитини  

► ордер  

► довіреність фізичної особи  

► постанова 

► довіреність юридичної особи  

► наказ  

 

Завдання № 193 (складність 2) 

Права, свободи та інтереси малолітніх осіб у суді захищають...:  

► їхні батьки  

► їхні опікуни  

► їхні піклувальники  

► їхні усиновлювачі  

► психоаналітик 

► директор школи, де навчається малолітня особа  

► психолог  

 

Завдання № 194 (складність 2) 

Представником у суді може бути...:  

► недієздатні особи  

► фізична особа, яка досягла 18 років і не має цивільної дієздатності та належно посвідчені 

по повноваження на здійснення представництва  

► прокурор  

► адвокат  

► фізична особа, яка досягла 18 років  

► малолітні особи 

► фізична особа, яка досягла 18 років і має цивільну процесуальну дієздатність та належно 

посвідчені повноваження на здійснення представництва  

 



Завдання № 195 (складність 2) 

Виберіть варіанти відповідей, які правильно називають реквізити довіреності, яка видається 

від імені юридичної особи для судового представництва:  

► довіреність від імені юридичної особи видається в усній формі  

► довіреність від імені юридичної особи підлягає нотаріальному посвідченню  

► довіреність видається за підписом посадової особи, уповноваженої на це законом 

► для довіреності від імені юридичної особи достатньо лише прикладення печатки 

юридичної особи  

► довіреність видається за підписом посадової особи, уповноваженої на це законом, 

статутом або положенням, з прикладенням печатки юридичної особи та підлягає 

нотаріальному посвідченню  

► довіреність від імені юридичної особи видається з прикладенням печатки юридичної 

особи  

► довіреність від імені фізичної особи видається в усній формі  

 

Завдання № 196 (складність 2) 

Договірний представник у цивільному судочинстві має право:  

► визнати позов повністю, якщо у виданій йому довіреності немає застереженого 

обмеження щодо вчинення цієї процесуальної дії 

► надавати висновки  

► ухвалювати рішення іменем України  

► подавати заперечення проти клопотань інших осіб  

► подавати свої доводи щодо питань, які виникають під час судового розгляду  

► заявляти відводи лише за згодою довірителя  

► визнати позов повністю, що є підставою для закриття провадження у справі  

 

Завдання № 197 (складність 2) 

Які документи можуть посвідчувати повноваження судового представника у цивільному 

судочинстві:  

► свідоцтво про народження дитини 

► рішення суду про усиновлення дитини  

► рішення про усиновлення юридичної особи  

► рішення органу опіки та піклування про призначення опікуна малолітній особі, яка 

позбавлена батьківського піклування  

► рішення фізичної особи про визначення договірного представника  

► договір купівлі-продажу будинку  

► рішення органу опіки та піклування про призначення піклувальника для охорони 

спадкового майна  

 

Завдання № 198 (складність 2) 

Які з наведених положень, що стосуються представництва, є правильними:  

► представником може бути адвокат або фізична особа, яка досягла 18 років і має цивільну 

процесуальну дієздатність та належно посвідчені повноваження на здійснення 

представництва в суді  

► фізична особа, цивільна дієздатність якої обмежена, може брати участь у цивільному 

процесі тільки через законного представника  

► довіреність від імені юридичної особи видається за підписом посадової особи, 

уповноваженої на це статутом, з прикладенням печатки юридичної особи та має бути 

нотаріально посвідчена  

► у разі відмови договірного представника від наданих йому повноважень, представник не 

може бути у цій самій справі представником іншої сторони  



► обмеження повноважень представника на вчинення певної процесуальної дії мають бути 

застережені у виданій йому довіреності 

► у разі відмови договірного представника позивача від наданих йому повноважень, 

представник може бути у цій самій справі договірним представником відповідача  

► треті особи не можуть мати представників  

 

Завдання № 199 (складність 2) 

У відповідях під котрими номерами правильно названі випадки, коли судді, слідчі, 

прокурори можуть бути представниками в суді:  

► коли вони діють як представники відповідного органу, що є відповідачем у справі  

► коли вони діють як представники особи, яка є відповідачем у справі  

► коли вони діють як законні представники  

► коли вони діють як представники особи, яка є позивачем у справі  

► коли вони діють як спеціалісти  

► коли вони діють як представники відповідного органу, що є третьою особою, яка не 

заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, у справі 

► коли вони діють як представники експертної установи  

 

Завдання № 200 (складність 2) 

Договірний представник у цивільному судочинстві має право:  

► подавати письмові зауваження на журнал судового засідання з приводу його неповноти  

► відмовитись від позову, якщо у виданій йому довіреності немає застереженого обмеження 

щодо вчинення цієї процесуальної дії  

► відмовитися від позову, якщо на вчинення цієї процесуальної дії є згода позивача, 

викладена у письмовій формі та посвідчена нотаріально  

► незалежно від змісту виданої йому довіреності, передоручати ведення справи іншому 

договірному представнику  

► від свого імені укладати мирову угоду, якщо у виданій йому довіреності немає 

застереженого обмеження щодо вчинення цієї процесуальної дії 

► самостійно визначати зміст та обсяг своїх повноважень у суді  

► укладати мирову угоду, якщо у виданій йому довіреності немає застереженого обмеження 

щодо вчинення цієї процесуальної дії  

 

Завдання № 201 (складність 3) 

Не можуть бути представниками в суді особи, які діють у цьому процесі як:  

► секретар судового засідання;  

► позивач;  

► заявник у справах наказного провадження 

► свідок;  

► відповідач  

► адвокат;  

► особа, яка надає правову допомогу  

► спеціаліст;  

► експерт;  

 

Завдання № 202 (складність 3) 

Які з наведених положень, що стосуються представництва, є правильними:  

► судовим представником може бути адвокат або інша особа, яка досягла 18 років  

► довіреність від імені юридичної особи видається за підписом посадової особи, 

уповноваженої на це статутом, з прикладенням печатки юридичної особи;  



► суд зобов‘язаний призначити або замінити законного представника за клопотанням 

малолітньої або неповнолітньої особи, якщо на це є згода її батьків 

► у разі відмови представника від наданих йому повноважень, представник не може бути у 

цій самій справі представником іншої сторони;  

► особиста участь у справі особи не позбавляє її права мати в цій справі представника  

► представником може бути фізична особа, яка досягла 18 років і має цивільну 

процесуальну дієздатність та належно посвідчені повноваження на здійснення 

представництва;  

► одна й та сама особа не може бути представником іншої сторони;  

► довіреність від імені юридичної особи видається за підписом посадової особи, 

уповноваженої на це статутом, з прикладенням печатки юридичної особи та має бути 

нотаріально посвідчена;  

► у разі відмови договірного представника позивача від наданих йому повноважень, 

представник може бути у цій самій справі договірним представником відповідача;  

 

Завдання № 203 (складність 3) 

Договірний представник у цивільному судочинстві має право:  

► від свого імені укладати мирову угоду, якщо у виданій йому довіреності немає 

застереженого обмеження щодо вчинення цієї процесуальної дії;  

► одержувати копію рішення суду, ухваленого на користь сторони, яку він представляє  

► подавати письмові зауваження на журнал судового засідання з приводу його неповноти;  

► не має права укладати мирову угода, навіть, якщо це передбачено у довіреності  

► вимагати виконання судового рішення в частині, що стосується сторони, яку він 

представляє, якщо у виданій йому довіреності немає застереженого обмеження щодо 

вчинення цієї процесуальної дії;  

► незалежно від змісту виданої йому довіреності, передоручати ведення справи іншому 

договірному представнику;  

► відмовитися від позову, якщо на вчинення цієї процесуальної дії є згода позивача, 

викладена у письмовій формі та посвідчена нотаріально;  

► залишити зал судового засідання 

► укладати мирову угоду, якщо у виданій йому довіреності немає застереженого обмеження 

щодо вчинення цієї процесуальної дії;  

 

Завдання № 204 (складність 3) 

Із запропонованих варіантів виберіть ті, які правильно визначають ознаки, що відрізняють за 

правовим статусом судового представника від особи, інтереси якої він представляє:  

► законний представник діє у цивільному процесі від свого імені у своїх інтересах 

► судовий представник, представляючи інтереси довірителя у суді, реалізує свій 

матеріально–правовий інтерес;  

► договірний представник має процесуальні права та обов‘язки особи, в інтересах якої він 

діє, за винятком права укладати мирову угоду;  

► за подання заяви законним представником судовий збір не сплачується  

► рішення суду, ухвалене у цивільній справі, поширюється також і на судового 

представника;  

► законний представник має право вимагати виконання судового рішення в частині, що 

стосується особи, інтереси якої він представляє;  

► до позовної заяви, яка подається представником позивача, повинні бути подані 

довіреність чи інший документ, що підтверджує його повноваження;  

► договірний представник має лише процесуально–правову заінтересованість у цивільній 

справі  

► судовий представник не належить до осіб, які беруть участь у справі;  

 



Розділ 8 ЦИВІЛЬНА ЮРИСДИКЦІЯ 

Завдання № 206 (складність 1) 

У разі з‘ясування, що справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства, суддя 

на стадії відкриття провадження у справі:  

► ухвалює рішення у справі 

► постановляє ухвалу про повернення заяви  

► постановляє ухвалу про залишення заяви без розгляду  

► постановляє ухвалу про відмову у відкритті провадження у справі  

► постановляє ухвалу про залишення заяви без руху  

 

Завдання № 207 (складність 1) 

У разі з‘ясування, що справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства, суддя 

на стадії провадження у справі досудового розгляду:  

► постановляє ухвалу про залишення заяви без розгляду  

► постановляє ухвалу про закриття провадження у справі  

► постановляє ухвалу про повернення заяви  

► ухвалює рішення у справі 

► постановляє ухвалу про залишення заяви без руху  

 

Завдання № 208 (складність 1) 

Які з наведених положень про цивільну юрисдикцію є правильними:  

► якщо під час розгляду справи у порядку окремого провадження виникає спір про право, 

який вирішується в порядку позовного провадження, суддя залишає заяву без розгляду;  

► якщо під час розгляду справи у порядку окремого провадження виникає спір про право, 

який вирішується в порядку позовного провадження, суддя закриває провадження у справі;  

► сторони мають право передати спір на розгляд третейського суду, крім тих, які виникають 

з договірних відносин; 

► за загальним правилом, суд може об‘єднати в одне провадження вимоги, які підлягають 

розгляду за правилами різних видів судочинства  

► передача справ позовного провадження на розгляд третейського суду не допускається  

 

Завдання № 209 (складність 1) 

Які з наведених положень про цивільну юрисдикцію є правильними:  

► сторони не мають право передати спір на розгляд третейського суду  

► справи цивільної юрисдикції суди розглядають в порядку наказового провадження;  

► судовий наказ може бути видано, якщо заявлено вимогу про виплату не нарахованої 

працівникові суми заробітної плати  

► якщо із заяви про видачу судового наказу і поданих документів вбачається спір про право, 

суддя відмовляє у прийнятті заяви про видачу судового наказу;  

► якщо із заяви про видачу судового наказу і поданих документів вбачається спір про право, 

суддя залишає заяву без розгляду; 

 

Завдання № 210 (складність 1) 

У разі з‘ясування, що справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства, суд на 

стадії апеляційного оскарження:  

► скасовує рішення у справі і постановляє ухвалу про залишення заяви без розгляду  

► скасовує рішення у справі і постановляє ухвалу про повернення заяви  

► скасовує рішення у справі і постановляє ухвалу про залишення заяви без руху  

► скасовує рішення у справі і ухвалює нове 



► скасовує рішення у справі та закриває провадження  

 

Завдання № 211 (складність 1) 

В порядку цивільного судочинства розглядаються справи:  

► про припинення діяльності релігійної організації за заявою органу, уповноваженого 

здійснювати реєстрацію статуту релігійної організації або прокурора  

► про накладення адміністративного стягнення  

► про банкрутство  

► у спорах щодо обліку прав на цінні папери 

► про прийняття громадян на публічну службу  

 

Завдання № 212 (складність 1) 

В порядку цивільного судочинства розглядаються справи:  

► про накладення адміністративного стягнення  

► у спорах щодо оскарження рішення державних органів з питань володіння та 

користування культовими будівлями і майном  

► у спорах, що виникають з корпоративних відносин 

► про банкрутство  

► у спорах щодо правовідносин, пов‘язаних з виборчим процесом  

 

Завдання № 213 (складність 1) 

В порядку цивільного судочинства розглядаються справи:  

► у спорах, що виникають з корпоративних відносин 

► у спорах між іноземним інвестором та державою щодо державного регулювання 

іноземних інвестицій та діяльності підприємств з іноземними інвестиціями  

► у спорах, що виникають з приводу укладення адміністративних договорів  

► у спорах щодо правовідносин, пов‘язаних з виборчим процесом  

► про банкрутство  

 

Завдання № 214 (складність 1) 

В порядку цивільного судочинства розглядаються справи:  

► про захист прав споживачів  

► про прийняття громадян на публічну службу  

► у спорах щодо оскарження дій, рішень та бездіяльності державного виконавця чи іншої 

посадової особи державної виконавчої служби, якщо рішення ухвалене у порядку, 

передбаченому ГПК України  

► у спорах щодо обліку прав на цінні папери 

► про банкрутство  

 

Завдання № 215 (складність 1) 

В порядку цивільного судочинства розглядаються справи:  

► у спорах щодо правовідносин, пов‘язаних з виборчим процесом  

► у спорах щодо оскарження дій, рішень та бездіяльності державного виконавця чи іншої 

посадової особи державної виконавчої служби, якщо рішення ухвалене у порядку, 

передбаченому ЦПК України  

► у спорах, що виникають з приводу укладення адміністративних договорів  

► про банкрутство  

► у спорах, що виникають з корпоративних відносин 

 



Завдання № 216 (складність 1) 

В порядку цивільного судочинства розглядаються справи:  

► про банкрутство  

► у спорах, що виникають з приводу укладення адміністративних договорів  

► про захист ділової репутації юридичної особи  

► у спорах щодо правовідносин, пов‘язаних з виборчим процесом  

► у спорах щодо оскарження дій, рішень та бездіяльності державного виконавця чи іншої 

посадової особи державної виконавчої служби, якщо рішення ухвалене у порядку, 

передбаченому КАС України 

 

Завдання № 217 (складність 1) 

Якщо позовна заява щодо вимог, за якими відповідно до ЦПК може бути видано судовий 

наказ, подана без дотримання порядку, передбаченого ЦПК (без звернення із заявою про 

видачу судового наказу), суддя:  

► постановляє ухвалу про залишення без руху позовної заяви  

► постановляє ухвалу про відмову у відкритті провадження  

► постановляє ухвалу про закриття провадження у справі 

► постановляє ухвалу про повернення позовної заяви  

► постановляє ухвалу про залишення без розгляду позовної заяви  

 

Завдання № 218 (складність 1) 

В порядку цивільного судочинства розглядаються справи:  

► у спорах, що виникають з приводу укладення адміністративних договорів  

► у спорах щодо правовідносин, пов‘язаних з виборчим процесом  

► спори щодо розподілу майна фермерського господарства, яке припинило свою діяльність  

► у спорах щодо оскарження дій, рішень та бездіяльності державного виконавця чи іншої 

посадової особи державної виконавчої служби, якщо рішення ухвалене у порядку, 

передбаченому КАС України 

► про банкрутство  

 

Завдання № 219 (складність 2) 

Які з наведених положень про цивільну юрисдикцію є правильними:  

► сторони мають право передати спір на розгляд третейського суду, крім тих, які виникають 

з договірних відносин  

► якщо під час розгляду справи у порядку окремого провадження виникає спір про право, 

який вирішується в порядку позовного провадження, суддя залишає заяву без розгляду  

► за загальним правилом, не допускається об‘єднання в одне провадження вимог, які 

підлягають розгляду за правилами різних видів судочинства  

► за загальним правилом, суд може об‘єднати в одне провадження вимоги, які підлягають 

розгляд за правилами різних видів судочинства  

► якщо під час розгляду справи у порядку окремого провадження виникає спір про право, 

який вирішується в порядку позовного провадження, суддя закриває провадження у справі  

► справи, які підвідомчі місцевим судам загальної юрисдикції, розглядаються в порядку 

адміністративного провадження  

► в порядку цивільного судочинства суди розглядають справи, що виникають з 

конституційних правовідносин 

 

Завдання № 220 (складність 2) 

Які з наведених положень про цивільну юрисдикцію є правильними:  

► справи цивільної юрисдикції суди розглядають в порядку наказового провадження  



► судовий наказ може бути видано, якщо заявлено вимогу про виплату не нарахованої 

працівникові суми заробітної плати  

► якщо із заяви про видачу судового наказу і поданих документів вбачається спір про право, 

суддя відмовляє у прийнятті заяви про видачу судового наказу  

► сторони мають право передати спір на розгляд третейського суду, крім випадків, 

встановлених законом  

► в порядку цивільного судочинства суди розглядають справи, що виникають з 

адміністративних правовідносин 

► якщо із заяви про видачу судового наказу і поданих документів вбачається спір про право, 

суддя залишає заяву без розгляду  

► справи, які підвідомчі місцевим судам загальної юрисдикції, розглядаються в порядку 

адміністративного провадження  

 

Завдання № 221 (складність 2) 

Які з наведених положень, що стосуються розгляду та вирішення юрисдикційних справ 

позовного провадження у цивільному судочинстві, є правильними:  

► формою звернення для відкриття провадження у справі є заява  

► відсутність інституту ціни позову  

► суб‘єктом звернення є заявник  

► суб‘єкт, до якого пред‘явлено позов, називається боржник  

► рішення, ухвалене у справі позовного провадження, може бути виконане в примусовому 

порядку  

► формою звернення для відкриття провадження у справі є позовна заява 

► наявність інституту мирової угоди  

 

Завдання № 222 (складність 2) 

Які з наведених положень, що стосуються розгляду та вирішення юрисдикційних справ 

позовного провадження у цивільному судочинстві, є правильними:  

► справа після вступу третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета 

спору, за її клопотанням розглядається спочатку  

► предмет застави у разі забезпечення позову повертається позивачеві, якщо позов про 

відшкодування збитків не подано протягом двох місяців, після настання обставин, 

визначених ЦПК України  

► розмір судового збору із позовних заяв становить 5 відсотків ціни позову, але не менше 3 

нмдг і не більше 100 нмдг  

► за подання позовної заяви судовий збір не сплачується  

► призначення експертизи є обов‘язковим за клопотанням хоча б однієї із сторін, якщо у 

справі необхідно встановити ступінь ушкодження здоров‘я  

► розмір судового збору із позовних заяв майнового характеру становить 1 відсоток ціни 

позову, але не менше 0,2 розміру мінімальної зарплати і не більше 3 розмірів мінімальної 

зарплати  

► предмет застави у разі забезпечення позову повертається позивачеві, якщо позов про 

відшкодування збитків не подано протягом одного місяця, після настання обставин, 

визначених ЦПК України 

 

Завдання № 223 (складність 2) 

Які з наведених положень, що стосуються розгляду та вирішення юрисдикційних справ 

позовного провадження у цивільному судочинстві, є правильними:  

► суд, встановивши, що заяву про забезпечення позову подано без додержання 

встановлених вимог, повертає її заявнику, про що постановляє ухвалу  

► суд, встановивши, що заяву про забезпечення позову подано без додержання 



встановлених вимог, залишає її без розгляду, про що постановляє ухвалу  

► наявність інституту забезпечення позову  

► сума витрат на інформаційно–технічне забезпечення складає 15 гривень 

► ціна позову у позовах про безстрокові платежі визначається сукупністю платежів за три 

роки  

► відсутність інституту третіх осіб  

► ціна позову у позовах про безстрокові платежі визначається сукупністю платежів за один 

рік  

 

Завдання № 224 (складність 2) 

Які з наведених положень, що стосуються розгляду та вирішення юрисдикційних справ 

окремого провадження у цивільному судочинстві, є правильними:  

► якщо під час розгляду справи виникає спір про право, який вирішується в порядку 

позовного провадження, суд повертає заяву  

► з метою з‘ясування обставин справи суд може за власною ініціативою витребувати 

необхідні докази  

► розгляд справ про обмеження цивільної дієздатності неповнолітньої особи проводиться 

судом у складі одного судді  

► перелік категорій справ, які можуть бути предметом розгляду та вирішення, є вичерпним  

► з метою з‘ясування обставин справи суд може тільки за ініціативою заінтересованих осіб 

витребувати необхідні докази  

► якщо під час розгляду справи виникає спір про право, який вирішується в порядку 

позовного провадження, суд залишає заяву без розгляду 

► перелік категорій справ, які можуть бути предметом розгляду та вирішення, не є 

вичерпним  

 

Завдання № 225 (складність 2) 

Які з наведених положень, що стосуються розгляду та вирішення юрисдикційних справ 

окремого провадження у цивільному судочинстві, є правильними:  

► якщо безхазяйна річ не взята на облік, суд повертає заяву про передачу безхазяйної речі у 

власність територіальної громади  

► всі справи окремого провадження розглядаються суддею одноособово  

► заява про обов‘язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу хворого, який 

ухиляється від лікування, подається до суду за місцем виявлення такого хворого  

► участь органу опіки та піклування у справах про надання неповнолітній особі повної 

цивільної дієздатності є необов‘язковою  

► заява про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи може бути подана близькими 

родичами, незалежно від їх спільного проживання 

► справи про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності суд розглядає за 

обов‘язковою участю органу опіки та піклування  

► заява про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи може бути подана членами її 

сім‘ї  

 

Завдання № 226 (складність 2) 

Які з наведених положень, що стосуються розгляду та вирішення юрисдикційних справ 

наказного провадження у цивільному судочинстві, є правильними:  

► судовий наказ складається з вступної, описової, мотивувальної та резолютивної частин  

► за загальним правилом, заява про видачу судового наказу подається за місцем проживання 

чи місцезнаходженням боржника  

► у разі несплати судового збору за подання заяви про видачу судового наказу, суд залишає 

заяву без руху  



► судовий наказ може бути видано, якщо заявлено вимогу про компенсацію витрат на 

проведення розшуку боржника  

► судовий наказ є особливою формою ухвали про стягнення з боржника грошових коштів 

► судовий наказ складається і підписується суддею у трьох примірниках  

► у разі несплати судового збору за подання заяви про видачу судового наказу, суд повертає 

заяву  

 

Завдання № 227 (складність 2) 

Які з наведених положень про цивільну юрисдикцію є правильними:  

► суди розглядають цивільні справи в порядку позовного, наказного та адміністративного 

провадження  

► у разі встановлення при відкритті провадження у справі неюрисдикційності справи, суд 

повертає заяву 

► суди розглядають в порядку цивільного судочинства справи щодо прав, які виникають з 

конституційних відносин  

► суди розглядають в порядку цивільного судочинства справи щодо прав, які виникають з 

будь–яких відносин  

► законом може бути передбачено розгляд інших справ за правилами цивільного 

судочинства  

► у разі встановлення неюрисдикційності справи під час судового розгляду, суд залишає 

заяву без розгляду  

► у разі встановлення при вирішення питання про відкриття провадження у справі 

неюрисдикційності справи, суд відмовляє у відкритті провадження у справі  

 

Завдання № 228 (складність 2) 

Які з наведених положень про цивільну юрисдикцію є правильними:  

► якщо із заяви про видачу судового наказу і поданих документів вбачається спір про право, 

суддя залишає заяву без розгляду  

► сторони мають право передати спір на розгляд третейського суду, крім випадків, 

встановлених законом  

► якщо під час розгляду справи у порядку окремого провадження виникає спір про право, 

який вирішується в порядку позовного провадження, суддя закриває провадження у справі  

► за загальним правилом, не допускається об‘єднання в одне провадження вимог, які 

підлягають розгляду за правилами різних видів судочинства  

► якщо із заяви про видачу судового наказу і поданих документів вбачається спір про право, 

суддя відмовляє у прийнятті заяви про видачу судового наказу  

► за загальним правилом, суд може об‘єднати в одне провадження вимоги, які підлягають 

розгляду за правилами різних видів судочинства 

► сторони мають право передати спір на розгляд третейського суду, крім тих, які виникають 

з договірних відносин  

 

Завдання № 229 (складність 3) 

В порядку цивільного судочинства розглядаються:  

► справи зі спорів про відшкодування шкоди, заподіяної навколишньому природному 

середовищу;  

► справи про бакрутство;  

► оскарження результатів аукціону з продажу майна боржника у межах справи про 

банкрутство;  

► визнання недійсними правочинів, вчинених керуючим санацією (ліквідатором);  

► спори щодо розподілу майна фермерського господарства, яке припинило свою діяльність;  

► захист прав споживачів;  



► трудові спори за участю господарського товариства;  

► про визнання виконання адміністративних договорів 

► визнання права власності на майно боржника у межах справи про банкрутство;  

 

Завдання № 230 (складність 3) 

Які з наведених положень про цивільну юрисдикцію є правильними:  

► якщо із заяви про видачу судового наказу і поданих документів вбачається спір про право, 

суддя залишає заяву без руху 

► сторони мають право передати спір на розгляд третейського суду, крім випадків, 

встановлених законом;  

► сторони мають право передати спір на розгляд третейського суду, крім тих, які виникають 

з договірних відносин;  

► за загальним правилом, суд може об‘єднати в одне провадження вимоги, які підлягають 

розгляду за правилами різних видів судочинства  

► якщо із заяви про видачу судового наказу і поданих документів вбачається спір про право, 

суддя залишає заяву без розгляду  

► за загальним правилом, не допускається об‘єднання в одне провадження вимог, які 

підлягають розгляду за правилами різних видів судочинства  

► якщо під час розгляду справи у порядку окремого провадження виникає спір про право, 

який вирішується в порядку позовного провадження, суддя залишає заяву без розгляду;  

► якщо під час розгляду справи у порядку окремого провадження виникає спір про право, 

який вирішується в порядку позовного провадження, суддя закриває провадження у справі;  

► якщо із заяви про видачу судового наказу і поданих документів вбачається спір про право, 

суддя відмовляє у прийнятті заяви про видачу судового наказу;  

 

Розділ 9 ПІДСУДНІСТЬ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ 

Завдання № 232 (складність 1) 

Які з наведених варіантів є правильними щодо правил визначення підсудності справ, у яких 

однією із сторін є суд або суддя:  

► якщо однією із сторін є суддя цього суду, то підсудність даної справи визначається 

ухвалою судді суду вищої інстанції з обов‘язковим викликом сторін;  

► справи, у яких однією із сторін є суддя Верховного Суду України, підсудні Верховному 

Суду України 

► підсудність цивільних справ, у яких однією із сторін є суд або суддя цього суду 

визначається ухвалою Голови цього суду;  

► підсудність справ, у яких однією із сторін є Верховний Суд України, визначається 

колегією суддів судової палати у цивільних справах Верховного Суду України загальними 

правилами підсудності;  

► якщо однією із сторін є суддя цього суду, то підсудність даної справи визначається 

ухвалою судді суду вищої інстанції без виклику сторін;  

 

Завдання № 233 (складність 1) 

У яких випадках встановлення непідсудності справи, справа передається до найбільш 

територіально наближеного суду:  

► після відкриття провадження у справі і до початку судового розгляду виявилося, що заяву 

було прийнято з порушенням правил підсудності;  

► після задоволення відводів неможливо утворити новий склад суду для розгляду справи; 

► задоволено клопотання відповідача, місце проживання якого раніше не було відоме, про 

передачу справи за місцем його проживання або місцезнаходження;  

► суд, який розглядав справу, закрито на ремонт;  



► реорганізовано суд, який розглядав справу;  

 

Завдання № 234 (складність 1) 

Які з наведених варіантів правильно розкривають положення щодо передачі справи з одного 

до іншого суду:  

► один суд не має права передавати до іншого суду справу, по якій відкрито провадження  

► передача справи здійснюється на підставі рішення суду після закінчення строку на його 

оскарження; 

► у разі подання апеляційної скарги на рішення суду про передачу справи з одного до 

іншого суду, передача справи здійснюється після залишення скарги без задоволення;  

► передача справи здійснюється на підставі ухвали суду після закінчення строку на її 

оскарження;  

► за загальним правилом, не забороняється передавати до іншого суду справу, яка 

розглядається судом;  

 

Завдання № 235 (складність 1) 

Справи, що підлягають вирішенню в порядку цивільного судочинства, розглядаються:  

► апеляційними судами;  

► окружними судами;  

► районними у містах судами; 

► касаційними судами  

► міжміськими судами;  

 

Завдання № 236 (складність 1) 

Які справи підлягають вирішенню за правилами альтернативної територіальної підсудності:  

► справи із позовів, що виникають з приводу виключення рухомого майна з опису;  

► справи із позовів, про позбавлення батьківських прав;  

► справи із позовів про визнання договору неукладеним  

► справи із позовів, що виникають з адміністративних правовідносин; 

► справи із позовів, що виникають з діяльності філії юридичної особи;  

 

Завдання № 237 (складність 1) 

Загальне правило територіальної підсудності полягає в наступному:  

► позови пред‘являються в суд за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем 

проживання відповідача  

► позови пред‘являються в суд за місцем постійного проживання відповідача  

► позови пред‘являються в суд за місцем переважного проживання відповідача  

► позови пред‘являються в суд за місцем тимчасового проживання відповідача  

► позови пред‘являються в суд за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем 

роботи відповідача 

 

Завдання № 238 (складність 1) 

Позов С. (м. Львів) до ТОВ "Галич" (м. Стрий) щодо розірвання договору поставки меблів у 

квартиру сина С. у м. Дрогобич може розглядати суд:  

► лише м. Львів;  

► як м. Стрий, так і м. Дрогобич;  

► як м. Стрий, так і м. Львів;  

► як м. Стрий, так і м. Львів та м. Дрогобич. 



► лише м. Дрогобич;  

 

Завдання № 239 (складність 1) 

Позов С. (м. Львів) до К. (м. Стрий) про визнання права власності на квартиру у м. Дрогобич 

може розглядати суд:  

► лише м. Дрогобич;  

► як м. Стрий, так і м. Львів та м. Дрогобич. 

► як м. Стрий, так і м. Львів;  

► лише м. Стрий;  

► лише м. Львів;  

 

Завдання № 240 (складність 1) 

Підсудність справ, в яких стороною є суд або суддя визначаються:  

► ухвалою суду вищої інстанції;  

► постановою суду -учасника спору;  

► постановою суду вищої інстанції;  

► жодна відповідь не є вірною; 

► ухвалою суду -учасника спору;  

 

Завдання № 241 (складність 2) 

Які з наведених варіантів є правильними щодо правил визначення підсудності справ, у яких 

однією із сторін є суд або суддя:  

► якщо однією із сторін є суддя цього суду, то підсудність даної справи визначається 

ухвалою судді суду вищої інстанції без виклику сторін  

► підсудність справ, у яких однією із сторін є Верховний Суд України, визначається 

Верховною Радою України 

► підсудність справ, у яких однією із сторін є Верховний Суд України, визначається 

колегією суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України загальними 

правилами підсудності  

► підсудність цивільних справ, у яких однією із сторін є суд або суддя цього суду 

визначається ухвалою Голови цього суду  

► підсудність справ, у яких однією із сторін є Верховний Суд України, визначається за 

загальними правилами підсудності  

► якщо однією із сторін є суддя цього суду, то підсудність даної справи визначається 

ухвалою судді суду вищої інстанції з обов‘язковим викликом сторін  

► підсудність справ, у яких однією із сторін є Верховний Суд України, визначається 

Конституційний Судом України  

 

Завдання № 242 (складність 2) 

У яких випадках встановлення непідсудності справи, справа передається до найбільш 

територіально наближеного суду:  

► після задоволення відводів неможливо утворити новий склад суду для розгляду справи  

► після відкриття провадження у справі і до початку судового розгляду виявилося, що заяву 

було прийнято з порушенням правил підсудності  

► реорганізовано позивача  

► задоволено клопотання відповідача, місце проживання якого раніше не було відоме, про 

передачу справи за місцем його проживання або місцезнаходження  

► ліквідовано суд, який розглядав справу  

► реорганізовано суд, який розглядав справу  



► ліквідовано позивача 

 

Завдання № 243 (складність 2) 

Які з наведених варіантів правильно розкривають положення щодо передачі справи з одного 

до іншого суду:  

► забороняється передавати до іншого суду справу, по якій відкрито провадження  

► за загальним правилом, не забороняється передавати до іншого суду справу, яка 

розглядається судом  

► у разі подання апеляційної скарги на рішення суду про передачу справи з одного до 

іншого суду, передача справи здійснюється після залишення скарги без задоволення  

► передача справи здійснюється на підставі рішення суду після закінчення строку на його 

оскарження  

► передача справи здійснюється на підставі ухвали суду після закінчення строку на її 

оскарження  

► у разі подання апеляційної скарги на ухвалу суду про передачу справи з одного до іншого 

суду, передача справи здійснюється після залишення скарги без задоволення  

► один суд не має права передавати до іншого суду справу за жодних обставин 

 

Завдання № 244 (складність 2) 

Які справи підлягають вирішенню за правилами альтернативної територіальної підсудності:  

► справи із позовів, що виникають з договорів перевезення 

► справи із позовів, про позбавлення батьківських прав  

► справи із позовів, що виникають з трудових правовідносин  

► справи із позовів про визнання батьківства відповідача  

► справи із позовів, що виникають з приводу виключення нерухомого майна з опису  

► справи із позовів, що виникають з приводу виключення рухомого майна з опису  

► справи із позовів, що виникають з діяльності філії юридичної особи  

 

Завдання № 245 (складність 2) 

Які справи підлягають вирішенню за правилами альтернативної територіальної підсудності:  

► справи із позовів про невиконання договорів перевезення багажу  

► справи із позовів, що виникають з приводу нерухомого майна  

► справи із позовів, що виникають з договорів перевезення 

► справи із позовів про відшкодування шкоди, завданої майну юридичної особи  

► справи із позовів, що виникають з приводу виключення нерухомого майна з опису  

► справи із позовів про захист прав споживачів  

► справи, у яких однією із сторін є суд  

 

Завдання № 246 (складність 2) 

Які з наведених варіантів неправильно розкривають положення щодо підсудності цивільних 

справ:  

► якщо до початку розгляду справи судом була встановлена непідсудність справи, вона має 

бути передана до суду за підсудністю  

► у разі подання апеляційної скарги на ухвалу суду про передачу справи з одного до іншого 

суду, передача справи здійснюється після залишення скарги без задоволення  

► сторони мають право письмово визначити територіальну підсудність справи, крім справ, 

для яких встановлена виключна підсудність 

► передача справи з одного суду до іншого здійснюється на підставі ухвали суду після 

закінчення строку на її оскарження  

► якщо суд під час розгляду справи встановить непідсудність справи, справа має бути 



передана до суду за підсудністю  

► якщо суддя, вирішуючи питання про відкриття провадження у справі, встановить, що 

справа не підсудна цьому суду, заява залишається без розгляду  

► ухвала про передачу справи з одного суду до іншого може бути оскаржена  

 

Завдання № 247 (складність 2) 

Які з наведених варіантів правильно розкривають положення щодо підсудності цивільних 

справ:  

► якщо суд під час розгляду справи встановить непідсудність справи, справа має бути 

передана до суду за підсудністю  

► якщо суддя, вирішуючи питання про відкриття провадження у справі, встановить, що 

справа не підсудна цьому суду, заява залишається без розгляду  

► підсудність цивільної справи, у якій однією із сторін є суддя місцевого суду, визначається 

за загальними правилами підсудності 

► спори між судами про підсудність підлягають вирішенню у 10 денний строк з моменту 

подання відповідного клопотання  

► забороняється передавати до іншого суду справу, яка розглядається судом, за винятком 

випадків, встановлених ЦПК України  

► сторони не мають право визначити територіальну підсудність справи за домовленістю між 

собою  

► відповідно до правил загальної територіальної підсудності, позови до фізичної особи 

пред‘являються за її місцезнаходженням  

 

Завдання № 248 (складність 2) 

Які з наведених варіантів правильно розкривають положення щодо підсудності справ за 

вибором позивача:  

► позови про захист прав споживачів можуть пред‘являтися за місцем виконання договору  

► позови про захист прав споживачів можуть пред‘являтися за місцем заподіяння шкоди  

► позови щодо нерухомого майна можуть розглядатися за місцем проживання позивача  

► позови про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, можуть пред‘являтися лише за 

місцем завдання шкоди  

► позови про відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями апеляційного суду, 

пред‘являються за місцем знаходження Верховного Суду України  

► позови про відшкодування шкоди, завданої внаслідок скоєння злочину, можуть 

пред‘являтися за місцем завдання шкоди 

► позови про відшкодування шкоди, завданої незаконними діями прокуратури області, 

пред‘являються за місцем знаходження Генеральної прокуратури України  

 

Завдання № 249 (складність 2) 

Які з наведених варіантів правильно розкривають положення щодо виключної підсудності:  

► позови про виключення майна з опису пред‘являються за місцезнаходженням власника-

юридичної особи  

► позови про виключення нерухомого майна з опису пред‘являються за місцезнаходженням 

цього майна або основної його частини  

► позови, що виникають з приводу нерухомого майна, пред‘являються за 

місцезнаходженням відповідача  

► позови кредиторів спадкодавця, що подаються до прийняття спадщини спадкоємцями, 

пред‘являються за місцезнаходженням спадкового майна або основної його частини  

► позови до перевізників, що виникають з договорів перевезення вантажів, пасажирів, 

багажу, пошти, пред‘являються за місцем виконання договору перевезення 

► позови до перевізників, що виникають з договорів перевезення вантажів, пасажирів, 



багажу, пошти, пред‘являються за місцезнаходженням перевізника  

► позови кредиторів спадкодавця, що подаються після прийняття спадщини спадкоємцями, 

пред‘являються за місцезнаходженням спадкового майна або основної його частини  

 

Завдання № 250 (складність 2) 

Суд передає справу на розгляд іншому суду, якщо:  

► після задоволення відводів можливо утворити новий склад суду для розгляду справи, але 

справа не підсудна суду  

► під час судового розгляду у справі виявилося, що заяву було прийнято з порушенням 

правил підсудності  

► ліквідовано суд, який розглядав справу  

► після задоволення самовідводів неможливо утворити новий склад суду для розгляду 

справи  

► до початку розгляду справи по суті задоволено клопотання відповідача, зареєстроване 

місце проживання якого раніше не було відоме, про передачу справи за місцем його 

проживання  

► реорганізовано суд, який розглядав справу 

► задоволено клопотання відповідача, зареєстроване місце проживання якого раніше не 

було відоме, про передачу справи за місцем його проживання  

 

Завдання № 251 (складність 2) 

Які з наведених варіантів правильно розкривають положення щодо передачі справи з одного 

до іншого суду:  

► суд передає справу на розгляд іншому суду, якщо після початку розгляду справи 

виявилося, що заяву було прийнято з порушенням правил підсудності  

► передача справи з одного суду до іншого здійснюється на підставі судового наказу  

► суд передає справу на розгляд іншому суду, якщо до початку розгляду справи по суті 

задоволено клопотання відповідача, зареєстроване місце проживання якого раніше не було 

відоме, про передачу справи за місцем його проживання  

► місцевий суд має право передати справу тільки вищестоящому суду  

► забороняється передавати до іншого суду справу, яка розглядається судом, за винятком 

випадків, встановлених ЦПК України 

► ухвала про передачу справи з одного до іншого суду може бути оскаржена  

► передача справи з одного суду до іншого здійснюється на підставі рішення суду  

 

Завдання № 252 (складність 2) 

Які з наведених варіантів неправильно розкривають положення щодо підсудності цивільних 

справ:  

► справа, передана з одного суду до іншого, повинна бути прийнята до провадження судом, 

якому вона надіслана  

► ухвала про передачу справи з одного суду до іншого суду не може бути оскаржена  

► якщо суддя, вирішуючи питання про відкриття провадження у справі, встановить, що 

справа не підсудна цьому суду, він постановляє ухвалу про передачу справи до суду за 

підсудністю 

► ухвала про передачу справи з одного суду до іншого суду може бути оскаржена  

► спори між судами про підсудність не допускаються  

► суд, якому надіслана справа на підставі ухвали про передачу справи з одного суду до 

іншого, має право передати її до суду за підсудністю  

► у разі ліквідації суду, справа передається на розгляд суду, найбільш територіально 

наближеного до нього  

 



Завдання № 253 (складність 2) 

Які з наведених варіантів правильно розкривають положення щодо підсудності цивільних 

справ:  

► спори між судами про підсудність не допускаються  

► у разі реорганізації суду, суд передає усі справи на розгляд судам, найбільш територіально 

наближеним до нього  

► спори між судами про підсудність розглядаються Вищим спеціалізованим судом з 

розгляду цивільних та кримінальних справ  

► справа, передана з одного суду до іншого, повинна бути прийнята до провадження судом, 

якому вона надіслана  

► суд, якому надіслана справа на підставі ухвали про передачу справи з одного суду до 

іншого, має право передати її до суду за підсудністю  

► якщо суддя, вирішуючи питання про відкриття провадження у справі, встановить, що 

справа не підсудна цьому суду, він постановляє ухвалу про передачу справи до суду за 

підсудністю 

► ухвала про передачу справи з одного суду до іншого суду може бути оскаржена  

 

Завдання № 254 (складність 2) 

Які з наведених варіантів неправильно розкривають положення щодо підсудності цивільних 

справ:  

► усі справи, що підлягають вирішенню в порядку цивільного судочинства, розглядаються 

місцевими судами 

► підсудність цивільних справ, у яких однією із сторін є суд, визначається рішенням суду 

вищої інстанції  

► позови, що виникають з діяльності представництва юридичної особи, можуть 

пред‘являтися також за його місцезнаходженням  

► позови до юридичних осіб пред‘являються в суд за їхнім місцезнаходженням або за 

місцезнаходженням їх майна  

► підсудність цивільних справ, у яких однією із сторін є суддя Верховного Суду України, 

визначається колегією суддів Судової палати цивільних справах Верховного Суду України  

► позови, що виникають з діяльності філії юридичної особи, можуть пред‘являтися також за 

її місцезнаходженням  

► позови про відшкодування шкоди, завданої майну фізичної особи, можуть пред‘являтися 

також за місцем завдання шкоди  

 

Завдання № 255 (складність 2) 

Які з наведених варіантів правильно розкривають положення щодо підсудності цивільних 

справ:  

► позови, що виникають з приводу майна, пред‘являються за місцезнаходженням майна або 

основної його частини  

► зустрічний позов пред‘являється у суд за його підсудністю  

► сторони не мають права визначити територіальну підсудність справи про стягнення 

аліментів 

► позови до кількох відповідачів пред‘являються за місцем проживання або 

місцезнаходженням одного з відповідачів за вибором позивача  

► позови по поновлення на роботі можуть пред‘являтися лише за місцезнаходженням 

роботодавця  

► якщо непідсудність справи встановлена під час розгляду справи, суд повертає заяву  

► позивач має право на вибір між кількома судами, яким відповідно до правил 

альтернативної територіальної підсудності підсудна справа, за винятком виключної 

підсудності  

 



Завдання № 256 (складність 2) 

Які з наведених варіантів неправильно розкривають положення щодо підсудності цивільних 

справ:  

► якщо непідсудність справи встановлена під час розгляду справи, суд залишає заяву без 

розгляду  

► якщо непідсудність справи встановлена під час попереднього судового засідання, суд 

передає справу до іншого суду за підсудністю  

► якщо непідсудність справи встановлена під час вирішення питання про відкриття 

провадження у справі, суд залишає заяву без руху  

► ухвала про передачу справи з одного суду до іншого суду може бути оскаржена  

► усі справи, що підлягають вирішенню в порядку цивільного судочинства, розглядаються 

місцевими судами 

► якщо непідсудність справи встановлена під час вирішення питання про відкриття 

провадження у справі, суд повертає заяву  

► якщо непідсудність справи встановлена під час попереднього судового засідання, суд 

залишає заяву без розгляду і роз‘яснює позивачеві про право звернутися до суду за 

підсудністю  

 

Завдання № 257 (складність 3) 

Які з наведених варіантів правильно розкривають положення щодо виключної підсудності:  

► позови кредиторів спадкодавця, що подаються після прийняття спадщини спадкоємцями, 

пред‘являються за місцезнаходженням спадкового майна або основної його частини  

► позови про виключення майна з опису пред‘являються за місцезнаходженням цього майна 

або основної його частини;  

► перелік категорій справ, що розглядаються за правилами виключної підсудності, у ЦПК 

не визначено  

► позови до перевізників, що виникають з договорів перевезення вантажів, пасажирів, 

багажу, пошти, пред‘являються за місцезнаходженням перевізника;  

► перелік категорій справ, що розглядаються за правилами виключної підсудності, 

визначено ЦПК, не є вичерпним 

► позови до перевізників, що виникають з договорів перевезення вантажів, пасажирів, 

багажу, пошти, пред‘являються за місцем виконання договору перевезення;  

► позови про виключення лише нерухомого майна з опису пред‘являються за 

місцезнаходженням цього майна або основної його частини;  

► позови, що виникають з приводу нерухомого майна, пред‘являються за 

місцезнаходженням майна або основної його частини;  

► позови кредиторів спадкодавця, що подаються до прийняття спадщини спадкоємцями, 

пред‘являються за місцезнаходженням спадкового майна або основної його частини;  

 

Завдання № 258 (складність 3) 

Суд передає справу на розгляд іншому суду, якщо:  

► після задоволення відводів можливо утворити новий склад суду для розгляду справи, але 

справа не підсудна суду;  

► реорганізовано суд, який розглядав справу;  

► під час судового розгляду задоволено клопотання відповідача, зареєстроване місце 

проживання якого раніше не було відоме, про передачу справи за місцем його проживання;  

► помер відповідач у справі, якщо спірні правовідносини допускають правонаступництво, і 

після залучення правонаступника змінюється підсудність справи 

► до початку розгляду справи по суті задоволено клопотання відповідача, зареєстроване 

місце проживання якого раніше не було відоме, про передачу справи за місцем його 

проживання;  

► після відкриття провадження у справі і до початку судового розгляду виявилося, що заяву 



було прийнято з порушенням правил підсудності;  

► після задоволення самовідводів неможливо утворити новий склад суду для розгляду 

справи;  

► ліквідовано суд, який розглядав справу;  

► після відкриття провадження у справі виявилося, що заяву було прийнято з порушенням 

правил підсудності;  

 

Завдання № 259 (складність 3) 

Які з наведених варіантів правильно розкривають положення щодо передачі справи з одного 

до іншого суду:  

► забороняється передавати до іншого суду справу, яка розглядається судом, за винятком 

випадків, встановлених ЦПК України;  

► суд передає справу на розгляд іншому суду, якщо до початку розгляду справи по суті 

задоволено клопотання відповідача, зареєстроване місце проживання якого раніше не було 

відоме, про передачу справи за місцем його проживання;  

► передача справи з одного суду до іншого здійснюється на підставі ухвали суду після її 

постановлення;  

► передача справи з одного суду до іншого після відкриття провадження у справі можлива 

лише за згодою позивача 

► суд передає справу на розгляд іншому суду, якщо після початку розгляду справи по суті 

виявилося, що заяву було прийнято з порушенням правил підсудності;  

► ухвала про передачу справи з одного до іншого суду може бути оскаржена  

► суд передає справу на розгляд іншому суду, якщо після відкриття провадження у справі і 

до початку судового розгляду виявилося, що заяву було прийнято з порушенням правил 

підсудності;  

► у наказному провадженні відсутній інститут передачі справи до іншого суду за 

підсудністю  

► місцевий суд має право передати справу тільки вищестоящому суду;  

 

Завдання № 260 (складність 3) 

Які з наведених варіантів правильно розкривають положення щодо підсудності цивільних 

справ:  

► заява про видачу судового наказу подається за загальними правилами підсудності, 

встановленими ЦПК  

► зустрічний позов пред‘являється у суд за його підсудністю;  

► позови до кількох відповідачів пред‘являються за місцем проживання або 

місцезнаходженням одного з відповідачів за вибором позивача;  

► сторони мають право письмово визначити територіальну підсудність справи про 

стягнення аліментів;  

► позивач має право на вибір між кількома судами, яким відповідно до правил 

альтернативної територіальної підсудності підсудна справа, за винятком виключної 

підсудності;  

► позови по поновлення на роботі можуть також пред‘являтися за місцезнаходженням 

роботодавця;  

► позови, що виникають з приводу майна, пред‘являються за місцезнаходженням майна або 

основної його частини;  

► в окремому провадженні підсудність визначена щодо кожної категорії справ 

► якщо непідсудність справи встановлена під час розгляду справи, суд повертає заяву;  

 



Розділ 10 СУДОВІ ВИТРАТИ. ЗАХОДИ 

ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ 

Завдання № 262 (складність 1) 

В яких з наведених положень правильно вказані види судових витрат:  

► судовий збір;  

► судове мито;  

► державний збір;  

► витрати на розшук боржника;  

► збір на проведення судової експертизи; 

 

Завдання № 263 (складність 1) 

В яких з наведених положень правильно вказані види судових витрат:  

► витрати, пов‗язані з розглядом справи;  

► збір на проведення судової експертизи; 

► витрати на розшук боржника;  

► державний збір;  

► судове мито;  

 

Завдання № 264 (складність 1) 

У яких з наведених положень правильно вказано об‘єкт справляння судового збору:  

► подання заяви про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності. 

► подання заяви про винесення додаткового судового рішення;  

► подання заяви про скасування судового наказу;  

► подання заяви про поворот виконання судового рішення;  

► подання апеляційної скарги на судове рішення;  

 

Завдання № 265 (складність 1) 

У яких з наведених положень правильно вказано об‘єкт справляння судового збору:  

► подання до суду позовної заяви;  

► подання заяви про обов‘язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу;  

► подання заяви про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи;  

► подання заяви про зміну способу виконання судового рішення. 

► подання заяви про надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку;  

 

Завдання № 266 (складність 1) 

У яких з наведених положень неправильно вказано об‘єкт справляння судового збору:  

► подання заяви про скасування рішення третейського суду. 

► подання позовної заяви до суду;  

► видача судами документів;  

► подання заяви про винесення додаткового рішення;  

► подання до суду апеляційної скарги;  

 

Завдання № 267 (складність 1) 

Вирахуйте, яку частку судових витрат нестиме відповідач, якщо позивач заявляв вимогу про 

відшкодування моральної шкоди 10000 грн., а суд задовільнив позов про стягнення з 

відповідача 3500 грн.  

► 30 % 



► 35 %  

► 15 %  

► Судові витрати будуть розподілені порівно між сторонами  

► Одну другу  

 

Завдання № 268 (складність 1) 

Які судові витрати підлягають оплаті при зверненні в суд із заявою про видачу судового 

наказу?  

► в наказному провадженні відсутній інститут судових витрат  

► судовий збір та витрати на інформаційно-технічне забезпечення  

► лише витрати на інформаційно-технічне забезпечення 

► лише судовий збір  

► судовий збір, витрати на інформаційно-технічне забезпечення та витрати на публікацію 

оголошення про виклик в пресі  

 

Завдання № 269 (складність 1) 

Сплачена сума судового збору підлягає поверненню за ухвалою суду у разі:  

► залишення заяви без руху  

► зменшення позовних вимог  

► зменшення ринкової вартості на нерухомість  

► жодна відповідь не є правильною 

► зміни курсу валют НБУ України  

 

Завдання № 270 (складність 1) 

Заходами процесуального примусу є:  

► розшук  

► привід відповідача в разі повторної неявки без поважних причин  

► привід позивача у разі систематичних неявок в судове засідання  

► накладення арешту на майно, що належить відповідачеві на праві приватної власності  

► видалення із залу судового засідання 

 

Завдання № 271 (складність 1) 

В яких з наведених положень правильно вказані види судових витрат:  

► витрати на розшук боржника  

► витрати, пов‗язані з публікацією в пресі оголошення про виклик відповідача  

► державний збір  

► збір на проведення судової експертизи 

► судове мито  

 

Завдання № 272 (складність 1) 

Вкажіть часові межі застосування заходів процесуального примусу:  

► після закінчення строку на оскарження ухвали про застосування заходів процесуального 

примусу  

► не пізніше трьох днів з моменту відкриття провадження у справі  

► негайно після вчинення порушення  

► не пізніше року після вчинення порушення  

► до початку розгляду справи по суті 

 



Завдання № 273 (складність 2) 

В яких з наведених положень правильно вказані види судових витрат:  

► судовий збір  

► державний збір  

► судове мито  

► жодна відповідь не є вірною  

► збір на проведення судової експертизи 

► витрати на розшук боржника  

► витрати, пов‗язані з розглядом справи  

 

Завдання № 274 (складність 2) 

В яких з наведених положень правильно вказані види судових витрат:  

► витрати, пов‗язані з розглядом справи  

► судовий збір  

► державний збір  

► судове мито  

► жодна відповідь не є вірною  

► витрати на розшук боржника  

► збір на проведення судової експертизи 

 

Завдання № 275 (складність 2) 

В яких з наведених положень правильно вказується як визначається ціна позову:  

► у позовах про стягнення грошових коштів -сумою, яка стягується  

► у позовах про припинення платежів -сукупністю виплат не більше ніж за останні 2 роки  

► у позовах про право власності на нерухоме майно -50 % від ринкової вартості майна  

► усі відповіді правильні 

► жодна відповідь не є вірною  

► у позовах про стягнення аліментів -сукупністю виплат, не більшою ніж за 6 місяців  

► у позовах про збільшення або зменшення платежів -сукупністю виплат на яку 

збільшуються або зменшуються платежі, але не більше, ніж за останні 2 роки  

 

Завдання № 276 (складність 2) 

В яких з наведених положень правильно вказується як визначається ціна позову:  

► у позовах про строкові платежі -сукупністю платежів не більше, ніж за 3 роки  

► у позовах про збільшення або зменшення платежів -сукупністю виплат на яку 

збільшуються або зменшуються платежі, але не більше, ніж за останні 2 роки  

► у позовах про припинення платежів -сукупністю виплат не більше ніж за останні 2 роки  

► у позовах про право власності на нерухоме майно -50 % від ринкової вартості майна  

► жодна відповідь не є вірною  

► у позовах про безстрокові платежі -сукупністю платежів за 3 роки  

► усі відповіді правильні 

 

Завдання № 277 (складність 2) 

Вкажіть правильно названі об‘єкти справляння судового збору:  

► подання заяви про визнання фізичної особи недієздатною;  

► подання заяви про скасування рішення третейського суду;  

► подання заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України;  

► подання заяви про поворот виконання судового рішення;  

► подання заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення 

третейського суду. 



► подання заяви про скасування судового наказу;  

► подання заяви про обов‘язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу;  

 

Завдання № 278 (складність 2) 

Вкажіть правильно названі об‘єкти справляння судового збору:  

► подання касаційної скарги;  

► подання заяви про зміну способу виконання судового рішення;  

► подання заяви про розірвання шлюбу з недієздатною особою;  

► подання заяви про встановлення факту каліцтва, що необхідно для призначення пенсії;  

► подання апеляційної скарги;  

► подання заяви про встановлення факту смерті особи. 

► подання заяви про перегляд судового рішення у зв‘язку з нововиявленими обставинами;  

 

Завдання № 279 (складність 2) 

Вкажіть неправильно названі об‘єкти справляння судового збору:  

► подання заяви про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності;  

► подання апеляційної скарги. 

► подання заяви про скасування рішення третейського суду;  

► подання касаційної скарги;  

► подання позовної заяви;  

► подання заяви про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи;  

► подання заяви про обов‘язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу;  

 

Завдання № 280 (складність 2) 

Вкажіть неправильно названі об‘єкти справляння судового збору:  

► подання заяви про винесення додаткового судового рішення;  

► подання заяви про перегляд Верховним Судом України судового рішення у разі 

встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, 

порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом. 

► подання заяви про перегляд судового рішення у зв‘язку з нововиявленими обставинами.  

► подання заяви про поворот виконання судового рішення;  

► подання заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення 

третейського суду;  

► подання заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України;  

► подання заяви про скасування рішення третейського суду;  

 

Завдання № 281 (складність 2) 

Сплачена сума судового збору підлягає поверненню за ухвалою суду у разі:  

► усі відповіді правильні  

► повернення скарги, заяви  

► зменшення ринкової вартості на нерухомість  

► жодна відповідь не є правильна 

► зміни курсу валют НБУ України  

► залишення заяви без руху  

► зменшення позовних вимог  

 

Завдання № 282 (складність 2) 

Від сплати судового збору звільняються позивачі у справах про:  

► стягнення аліментів;  



► визнання правочину недійсним;  

► відшкодування моральної шкоди;  

► визнання права власності;  

► відшкодування матеріальної шкоди. 

► стягнення заробітної плати;  

► позбавлення батьківських прав;  

 

Завдання № 283 (складність 2) 

До витрат, пов‗язаних з розглядом справи належать:  

► витрати, пов‘язані з утриманням суду  

► витрати на правову допомогу  

► витрати на правове забезпечення розгляду цивільних справ  

► витрати сторін та їх представників, що пов‘язані з явкою до суду  

► витрати, пов‘язані з публікацією в пресі оголошення про виклик відповідача  

► витрати на організаційне забезпечення 

► витрати на розшук боржника  

 

Завдання № 284 (складність 2) 

До витрат, пов‗язаних з розглядом справи належать:  

► витрати, пов‘язані з публікацією в пресі оголошення про виклик свідка  

► витрати, пов‗язані з проведенням огляду доказів за місцем їх знаходження  

► витрати на розшук боржника  

► витрати, пов‗язані з залученням свідків  

► витрати на правову допомогу  

► витрати, пов‘язані з утриманням приміщення суду  

► витрати на організаційне забезпечення 

 

Завдання № 285 (складність 2) 

Які положення, що стосуються визначення ціни позову є правильними:  

► у позовах про розірвання договору найму житла -сукупністю платежів за користування 

житлом протягом строку, що залишається до кінця дії договору, але не більше, ніж за 3 роки  

► у позовах про безстрокові платежі -сукупністю всіх платежів за 3 роки  

► у позовах про припинення платежів -сукупністю платежів що залишилися, але не більше 

ніж за 3 роки  

► у позовах про визнання права власності на нерухоме майно -50 % від вартості нерухомого 

майна  

► усі відповіді правильні 

► у позовах про строкові платежі -сукупністю всіх платежів, але за строк, не більший 1 рік  

► у позовах про визнання права власності на майно -вартістю майна  

 

Завдання № 286 (складність 2) 

Які положення, що стосуються визначення ціни позову є неправильними:  

► у позовах про стягнення грошових коштів -сумою, що стягується 

► у позовах про визнання права власності на майно -вартістю майна  

► у позовах про строкові платежі -сукупністю всіх платежів, не більше ніж за 2 років  

► у позовах про розірвання договору найму житла -сукупністю платежів за користування 

житлом протягом строку, що залишається до кінця дії договору, але не більше, ніж за 3 роки  

► у позовах про припинення платежів -сукупністю платежів що залишилися, але не більше 

ніж за 4 роки  

► у позовах про право власності на нерухоме майно -вартістю нерухомого майна  



► у позовах про безстрокові платежі -сукупністю всіх платежів, але не більше ніж за 2 років  

 

Завдання № 287 (складність 2) 

Від сплати судового збору звільняються позивачі у справах про:  

► розірвання договору найму;  

► позбавлення батьківських прав;  

► визнання права власності;  

► відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом;  

► розірвання шлюбу;  

► визнання правочину недійсним;  

► поновлення на роботі. 

 

Завдання № 288 (складність 2) 

Від сплати судового збору звільняються:  

► інваліди III групи;  

► громадські організації;  

► військовослужбовці за подання позовів, не пов‘язаних з виконанням військового 

обов‘язку. 

► органи прокуратури -при здійсненні представництва громадян;  

► представники юридичних компаній;  

► громадяни, віднесені до 3 категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;  

► громадські організації інвалідів;  

 

Завдання № 289 (складність 2) 

Які з наведених положень, що стосуються порядку сплати судового збору, є неправильними:  

► судовий збір сплачується лише у готівковій формі;  

► за подання позовної заяви, що має одночасно майновий і немайновий характер, судовий 

збір сплачується за ставками, встановленими для позовних заяв лише майнового характеру;  

► судовий збір перераховується у безготівковій або готівковій формі;  

► за подання зустрічних позовів судовий збір справляється на загальних підставах;  

► за подання позовної заяви про розірвання шлюбу з одночасним поділом майна судовий 

збір справляється за розірвання шлюбу і за поділ майна;  

► сплачена сума судового збору у встановлених законодавством випадках може бути 

повернута. 

► за подання позовної заяви, що має одночасно майновий і немайновий характер, судовий 

збір сплачується за ставками, встановленими для позовних заяв майнового та немайнового 

характеру;  

 

Завдання № 290 (складність 2) 

Які з наведених положень, що стосуються судових витрат є правильні:  

► витрати, пов‗язані з переїздом до іншого населеного пункту сторін та їх представників 

несуть сторони  

► витрати, пов‗язані з оплатою правової допомоги несуть сторони 

► витрати, пов‗язані з переїздом до іншого населеного пункту сторін та їх представників 

несе суд  

► стороні, на користь якої ухвалено рішення та її представнику не відшкодовується іншою 

стороною добові та втрачений заробіток  

► витрати, пов‗язані з переїздом до іншого населеного пункту свідків, спеціалістів, 

експертів, перекладачів несе суд  

► витрати, пов‗язані з оплатою правової допомоги несе суд  



► стороні, на користь якої ухвалено рішення та її представнику відшкодовується іншою 

стороною добові та втрачений заробіток  

 

Завдання № 291 (складність 2) 

Які з наведених положень, що стосуються судових витрат є неправильні:  

► витрати, пов‗язані з переїздом до іншого населеного пункту свідків, спеціалістів, 

експертів, перекладачів несе сторона, що заявила відповідне клопотання  

► витрати, пов‗язані з оплатою правової допомоги несуть сторони 

► стороні, на користь якої ухвалено рішення та її представнику відшкодовується іншою 

стороною добові та втрачений заробіток  

► витрати, пов‗язані з переїздом до іншого населеного пункту сторін та їх представників 

несуть сторони  

► стороні, на користь якої ухвалено рішення та її представнику не відшкодовується іншою 

стороною добові та втрачений заробіток  

► витрати, пов‗язані з оплатою правової допомоги несе суд  

► витрати, пов‗язані з переїздом до іншого населеного пункту сторін та їх представників 

несе суд  

 

Завдання № 292 (складність 2) 

Які з наведених положень, що стосуються судових витрат є правильні:  

► якщо обидві сторони звільнені від оплати судових витрат, вони компенсуються за рахунок 

держави  

► якщо позов задоволено частково, судові витрати в повному обсязі відшкодовуються 

відповідачем  

► стороні, на користь якої ухвалене рішення суд присуджує з іншої сторони усі понесені 

нею і документально підтверджені витрати  

► якщо сторону, на користь якої ухвалено рішення, звільнено від оплати судових витрат, з 

другої сторони стягуються судові витрати на користь осіб, що їх понесли, пропорційно до 

задоволеної чи відхиленої частини вимог, інша частина компенсується державою  

► якщо позивача, на користь якого ухвалено рішення, звільнено від сплати судового збору, 

він стягується з відповідача в дохід держави пропорційно до задоволеної або відхиленої 

частини вимог  

► якщо обидві сторони звільнені від оплати судових витрат, вони не відшкодовуються 

► якщо позивача, на користь якого ухвалено рішення, звільнено від сплати судового збору, 

він не стягується  

 

Завдання № 293 (складність 3) 

До витрат, пов‗язаних з розглядом справи належать:  

► витрати, пов‘язані з публікацією в пресі оголошення про виклик відповідача  

► усі відповіді правильні 

► витрати на розшук боржника;  

► витрати на правову допомогу;  

► витрати сторін та їх представників, що пов‘язані з явкою до суду;  

► витрати на організаційне забезпечення;  

► витрати, пов‗язані з залученням свідків;  

► витрати, пов‘язані з утриманням суду;  

► витрати, пов‘язані з проведенням огляду доказів;  

 

Завдання № 294 (складність 3) 

До витрат, пов‗язаних з розглядом справи належать:  



► витрати, пов‗язані з залученням свідків;  

► витрати на організаційне забезпечення;  

► усі відповіді правильні; 

► витрати на правову допомогу;  

► витрати, пов‘язані з утриманням приміщення суду;  

► витрати на розшук боржника;  

► витрати сторін та їх представників, що пов‘язані з явкою до суду;  

► витрати, пов‘язані з публікацією в пресі оголошення про виклик свідка  

► витрати, пов‗язані з проведенням огляду доказів;  

 

Завдання № 295 (складність 3) 

Які з наведених положень, що стосуються судових витрат є правильні:  

► витрати, пов‗язані з переїздом до іншого населеного пункту сторін та їх представників 

несе суд;  

► витрати, пов‗язані з оплатою правової допомоги несе суд;  

► витрати, пов‗язані з переїздом до іншого населеного пункту сторін та їх представників 

несуть сторони;  

► витрати, пов‗язані з переїздом до іншого населеного пункту свідків, спеціалістів, 

експертів, перекладачів несе сторона, що заявила відповідне клопотання;  

► стороні, на користь якої ухвалено рішення та її представнику відшкодовується іншою 

стороною добові та втрачений заробіток;  

► витрати, пов‗язані з оплатою правової допомоги несуть сторони;  

► витрати, пов‗язані з переїздом до іншого населеного пункту свідків, спеціалістів, 

експертів, перекладачів несе суд; 

► витрати, пов‗язані з переїздом до іншого населеного пункту свідків, спеціалістів, 

експертів, перекладачів несе відповідач;  

► стороні, на користь якої ухвалено рішення та її представнику не відшкодовується іншою 

стороною добові та втрачений заробіток;  

 

Завдання № 296 (складність 3) 

Які з наведених положень, що стосуються судових витрат є неправильні:  

► стороні, на користь якої ухвалено рішення та її представнику не відшкодовується іншою 

стороною добові та втрачений заробіток;  

► витрати, пов‗язані з оплатою правової допомоги несе суд;  

► витрати, пов‗язані з переїздом до іншого населеного пункту свідків, спеціалістів, 

експертів, перекладачів несе сторона, що заявила відповідне клопотання;  

► витрати, пов‗язані з переїздом до іншого населеного пункту свідків, спеціалістів, 

експертів, перекладачів несе відповідач;  

► витрати, пов‗язані з оплатою правової допомоги несуть сторони;  

► витрати, пов‗язані з переїздом до іншого населеного пункту сторін та їх представників 

несуть сторони;  

► витрати, пов‗язані з переїздом до іншого населеного пункту сторін та їх представників 

несе суд;  

► стороні, на користь якої ухвалено рішення та її представнику відшкодовується іншою 

стороною добові та втрачений заробіток;  

► витрати, пов‗язані з переїздом до іншого населеного пункту свідків, спеціалістів, 

експертів, перекладачів несе суд; 

 

Розділ 11 ДОКАЗУВАННЯ І ДОКАЗИ 



Завдання № 298 (складність 1) 

Межі приюдиції рішення, що набрало законної сили в цивільних, господарських та 

адміністративних справах визначаються такими правилами:  

► жодна відповідь не є вірною; 

► підлягають доказуванню третіми особами;  

► обставини, встановлені судовим рішенням у цивільних справах, що набрало законної 

сили, не підлягають доказуванню;  

► обставини, встановлені судовим рішенням у цивільних справах, що набрало законної 

сили, підлягають доказуванню на загальних підставах;  

► окремі обставини, встановлені судовим рішенням у цивільних справах, що набрало 

законної сили підлягають доказуванню за мотивованим рішенням суду;  

 

Завдання № 299 (складність 1) 

Які з положень, що встановлюють обов‘язок по доказуванню є правильними:  

► Доказування може ґрунтуватися на припущеннях;  

► З‘ясування дійсних обставин справи здійснюється сторонами на вимогу суду ;  

► Обов‘язок по доказуванню лежить на сторонах;  

► Обов‘язок по доказуванню лежить на особах, що беруть участь у справі;  

► Суд зобов‘язаний довести ті обставини справи, що не були доведені сторонами; 

 

Завдання № 300 (складність 1) 

За джерелом, за допомогою якого суд одержує докази в теорії цивільного процесу вони 

поділяються на:  

► особисті, речові;  

► безпосередні;  

► об‗єктивні;  

► якісні 

► опосередковані;  

 

Завдання № 301 (складність 2) 

Докази встановлюються на підставі:  

► пояснень третіх осіб, допитаних як свідків 

► показів експертів  

► звуко-і відеозаписів  

► усі відповіді правильні  

► вимог позивача  

► заперечень відповідача  

► пояснень сторін, допитаних як свідків  

 

Завдання № 302 (складність 2) 

Які властивості доказів закріплені в чинному ЦПК:  

► об‗єктивність  

► належність 

► справедливість  

► стабільність  

► законність  

► системність  

► допустимість  

 



Завдання № 303 (складність 2) 

Предмет доказування становлять:  

► обставини, встановлені рішенням суду  

► обставини, які обґрунтовують заперечення відповідача  

► обставини, викладені у вимогах третьої особи, яка не заявляє вимоги щодо предмета 

спору  

► усі відповіді правильні 

► інформація про сторін  

► інформація про осіб, що беруть участь в справі  

► обставини, які обґрунтовують вимоги позивача  

 

Завдання № 304 (складність 2) 

Які з положень, що встановлюють обов‘язок по доказуванню є правильними:  

► Доказування може ґрунтуватися на припущеннях  

► Суд зобов‘язаний довести ті обставини справи, що не були доведені сторонами 

► Обов‘язок по доказуванню лежить на сторонах  

► З‘ясування дійсних обставин справи здійснюється сторонами на вимогу суду  

► Докази подаються сторонами, іншими особами, які беруть участь у справі  

► Обов‘язок по доказуванню лежить на особах, що беруть участь у справі  

► Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях  

 

Завдання № 305 (складність 2) 

За джерелом, за допомогою якого суд одержує докази в теорії цивільного процесу вони 

поділяються на:  

► особисті  

► опосередковані  

► безпосередні  

► речові  

► змішані 

► жодна відповідь не є вірною  

► об‗єктивні  

 

Завдання № 306 (складність 2) 

Які з наведених положень, що стосуються правил оцінки доказів є правильними:  

► суд оцінює належність і допустимість доказів в сукупності  

► жодна відповідь не є вірною  

► суд оцінює докази на основі внутрішнього переконання  

► оцінка доказів здійснюється судом на вимогу сторін 

► результати оцінки доказів відображаються в мотивованому рішенні  

► жоден доказ не має наперед встановленої переваги  

► суд оцінює достатність кожного доказу окремо  

 

Завдання № 307 (складність 2) 

Як докази в справі можуть бути визнані ті фактичні дані:  

► на підставі яких сторони встановлюють наявність обставин, що мають значення для 

справи  

► які хоча і не обґрунтовують вимоги або заперечення сторін, але сторони вважають, що 

вони мають значення для справи 

► на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують 

вимоги або заперечення сторін  



► які визнані як докази сторонами в справі  

► усі відповіді правильні  

► які мають значення для справи  

► які визнані як докази усіма особами, що беруть участь в справі  

 

Завдання № 308 (складність 2) 

За характером взаємозв‗язку фактичних даних з фактами, що підлягають встановленню, в 

теорії цивільного процесу докази поділяються на:  

► усі відповіді правильні 

► первинні  

► непрямі (побічні)  

► прямі  

► змішані  

► жодна відповідь не є вірною  

► безпосередні  

 

Завдання № 309 (складність 2) 

Суб‗єктами оцінки доказів є:  

► жодна відповідь не є правильною  

► суд  

► лише суд і сторони  

► лише позивач та його представник  

► особи, що беруть участь в справі  

► лише позивач і відповідач  

► лише відповідач та його представник 

 

Завдання № 310 (складність 2) 

В яких відповідях наведені обставини, що не підлягають доказуванню:  

► обставини,встановлені висновком експерта  

► обставини, що визнані судом загальновідомими  

► усі відповіді правильні 

► вирок в кримінальній справі, що набрав законної сили  

► обставини, що є визнані сторонами і не оспорюються  

► обставини, зафіксовані в акті органу державної влади, місцевого самоврядування  

► фактична підстава позову  

 

Завдання № 311 (складність 2) 

Формами витребування доказів є:  

► витребування доказів судовим розпорядником  

► усі відповіді правильні  

► витребування доказів особою, уповноваженою витребувати їх судом  

► витребування доказів судом  

► витребування доказів державним виконавцем  

► витребування доказів органами місцевого самоврядування 

► витребування доказів органами внутрішніх справ  

 

Завдання № 312 (складність 2) 

Які з наведених положень, що стосуються забезпечення доказів є правильними:  

► у законодавстві немає чітких вимог до заяви про забезпечення доказів 



► за заявою заінтересованої особи суд може забезпечити докази до пред'явлення нею позову  

► перелік способів забезпечення доказів не є вичерпним  

► особи здійснюють забезпечення доказів з наступним повідомленням суд про вжиті заходи  

► призначення експертизи є одним з способів забезпечення доказів  

► забезпечення доказів можливе лише після пред‗явлення позову  

► заходи забезпечення доказів здійснюють позивач або відповідач та їх представники  

 

Завдання № 313 (складність 2) 

Які з наведених положень, що стосуються судових доручень є правильними:  

► в ЦПК не передбачено конкретної форми судового доручення  

► суд, який розглядає справу, в разі необхідності збирає докази за межами предметної 

підсудності доручає відповідному органу проводити процесуальні дії 

► судове доручення оформляється у вигляді протоколу  

► усі відповіді правильні  

► суд, який розглядає справу, в разі необхідності збирає докази за межами територіальної 

підсудності доручає відповідному суду проводити процесуальні дії  

► суд, який розглядає справу, в разі необхідності збирає докази за межами виключної 

підсудності доручає відповідному органу проводити процесуальні дії  

► судове доручення оформляється у вигляді ухвали  

 

Завдання № 314 (складність 2) 

Які з наведених положень, що стосуються судових доручень є правильними:  

► суд, який розглядає справу, в разі необхідності збирає докази за межами виключної 

підсудності доручає відповідному органу проводити процесуальні дії  

► судове доручення оформляється у вигляді протоколу  

► суд, який розглядає справу, в разі необхідності збирає докази за межами предметної 

підсудності доручає відповідному органу проводити процесуальні дії 

► в ЦПК не передбачено конкретної форми судового доручення  

► результати судового доручення оформляються протоколом  

► судове доручення виконується у судовому засіданні  

► усі відповіді правильні  

 

Завдання № 315 (складність 2) 

Які види судової експертизи передбачені у чинному ЦПК України:  

► об‗єктивна  

► суб‗єктивна  

► додаткова  

► повторна  

► усі відповіді правильні  

► індивідуальна  

► жодна відповідь не є вірною 

 

Завдання № 316 (складність 2) 

Які види судової експертизи передбачені у чинному ЦПК України:  

► індивідуальна  

► об‗єктивна  

► змішана  

► комісійна 

► суб‗єктивна  

► комплексна  



► жодна відповідь не є вірною  

 

Завдання № 317 (складність 2) 

Допиту як свідки не підлягають:  

► особи, які перебувають на лікуванні в психіатричному лікувальному закладі і не здатні 

через свої фізичні або психічні вади правильно сприймати обставини, що мають значення 

для справи, або давати показання 

► особи, які за законом зобов‗язані зберігати в таємниці відомості, що були їм довірені у 

зв‗язку з їхнім службовим чи професійним становищем  

► особи, які за законом зобов‗язані зберігати в таємниці відомості, що були їм довірені у 

зв‗язку з їхнім службовим чи професійним становищем, - про такі відомості  

► священнослужителі  

► особи, що мають дипломатичний імунітет не підлягають допиту як свідки  

► усі відповіді правильні  

► судді - щодо обставин, обговорених в нарадчій кімнаті  

 

Завдання № 318 (складність 2) 

Які з наведених положень, що стосуються витребування доказів є правильними:  

► сторони здійснюють витребування доказів 

► особи, що не можуть подати докази, що вимагаються, мають повідомити про це суд 

протягом 30 днів з дня отримання ухвали  

► за неподання доказів, що вимагаються без поважних причин особи несуть 

відповідальність відповідно до закону  

► у заяві про витребування доказів має бути вказана підстава знаходження доказів в особи, в 

якої вони витребовуються  

► усі відповіді є правильні  

► у заяві про витребування доказів не обов‗язково вказуються конкретні докази, що 

підлягають витребуванню  

► суд витребовує докази за клопотанням сторін  

 

Завдання № 319 (складність 2) 

Які з наведених положень, що стосуються витребування доказів є правильними:  

► докази, що вимагаються направляються безпосередньо до суду  

► особи, що не можуть подати докази, що вимагаються, мають повідомити про це суд 

протягом 30 днів з дня отримання ухвали  

► у заяві про витребування доказів не обов‗язково вказуються конкретні докази, що 

підлягають витребуванню  

► сторони здійснюють витребування доказів 

► право витребування доказів належить лише позивачу  

► суд може уповноважити сторону одержати доказ  

► усі відповіді є правильні  

 

Завдання № 320 (складність 2) 

Які з наведених положень, що стосуються судової експертизи є правильними:  

► експертиза призначається сторонами або судом 

► жодні домовленості між сторонами про залучення експертами певних осіб забороняються  

► остаточна кількість і зміст питань визначається судом  

► сторони можуть подати суду питання, на які потрібно дати відповідь експерту  

► остаточна кількість і зміст питань визначається за домовленістю між сторонами  

► жодна відповідь не є вірною  



► експертиза призначається судом за клопотанням осіб, які беруть участь у справі  

 

Завдання № 321 (складність 2) 

Які з наведених положень, що стосуються судової експертизи є правильними:  

► жодна відповідь не є вірною  

► призначення експертизи здійснюється у формі ухвали  

► експертиза призначається у випадках, коли необхідно з‗ясувати обставини, що 

потребують спеціальних знань, в галузі науки, техніки, мистецтва  

► експертиза призначається сторонами або судом 

► остаточна кількість і зміст питань визначається за домовленістю між сторонами  

► експертиза призначається судом за клопотанням осіб, які беруть участь у справі  

► жодні домовленості між сторонами про залучення експертами певних осіб забороняються  

 

Завдання № 322 (складність 2) 

Які з наведених положень, що стосуються дачі пояснень сторонами є правильними:  

► пояснення по справі дає експерт і свідок  

► відповідач завжди дає пояснення по справі перший  

► пояснення по справі дають позивач, відповідач, треті особи та їх представники 

► якщо у справі є письмові пояснення, головуючий оголошує зміст цих пояснень  

► якщо сторони висловлюються нечітко суд може зажадати від них конкретної відповіді на 

запитання про визнання певних обставин -«так» чи «ні»  

► сторони під час дачі пояснень не мають права задавати питання один одному  

► якщо у справі є письмові пояснення, секретар оголошує зміст цих пояснень  

 

Завдання № 323 (складність 2) 

Обов‗язок по доказуванню покладено на:  

► суд  

► відповідача  

► експерта  

► секретаря судового засідання 

► свідка  

► позивача  

► прокурора, якщо він подав заяву від імені і в інтересах позивача  

 

Завдання № 324 (складність 2) 

Якими властивостями характеризуються докази в чинному ЦПК України:  

► об‗єктивність  

► достатність 

► справедливість  

► достовірність  

► перспективність  

► законність  

► визначеність  

 

Завдання № 325 (складність 2) 

Які з наведених положень вказують на обов‗язкове призначення експертизи:  

► експертиза є обов‗язковою для встановлення причин порушення правил техніки безпеки  

► призначення експертизи є обов‗язковим, якщо клопотання про це заявили обидві сторони 

► експертиза є обов‗язковою для встановлення ступеня ушкодження здоров‗я за 



клопотанням, хоча б однієї сторони  

► експертиза є обов‗язковою у справах про усиновлення  

► експертиза є обов‗язковою для встановлення віку особи, якщо немає документів, що 

вказують на нього, за клопотанням, хоча б однієї сторони  

► випадки обов‗язкового призначення експертизи законодавчо не встановлені, проте є 

рекомендації у постановах пленуму Верховного суду України, що регулюють дане питання  

► експертиза є обов‗язковою для встановлення ступеня нанесення моральної шкоди 

позивачу  

 

Завдання № 326 (складність 2) 

Які з наведених положень, що стосуються допиту свідків є правильними:  

► свідки, які ще не дали пояснень можуть перебувати в залі судових засідань 

► після попередження свідка про кримінальну відповідальність під розписку, головуючий 

приводить його до присяги  

► після завершення допиту свідок виходить з зали судового засідання  

► допит свідка розпочинається з пропозиції суду розповісти все, що стосується справи, 

після чого першим задає питання особа, що викликала свідка  

► жодна відповідь не є вірною  

► перед допитом свідка головуючий встановлює його особу  

► кожен свідок допитується окремо, а в разі необхідності можливий одночасний допит 

одразу кількох осіб  

 

Завдання № 327 (складність 2) 

Які з наведених положень, що стосуються процесу доказування є неправильними:  

► переліку обставин, які не підлягають доказуванню, у чинному ЦПК України немає  

► у чинному ЦПК України передбачено перелік обставин, які не підлягають доказуванню  

► докази подаються лише сторонами  

► доказування не може ґрунтуватися на припущеннях  

► кожна сторона має доводити ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх 

вимог чи заперечень  

► докази подаються сторонами та іншими особами, що беруть участь у справі  

► доказування у визначених законом випадках можуть ґрунтуватися на припущеннях 

 

Завдання № 328 (складність 2) 

Які положення, що стосуються експертизи є правильними:  

► якщо особа, ухиляється від подання матеріалів, необхідних для експертизи, суд має право 

закрити провадження в справі або задовольнити позов  

► у разі ухилення відповідача від проведення судово-технічної експертизи суд має право 

постановити ухвалу про привід особи для проведення експертизи  

► якщо особа, ухиляється від подання матеріалів, необхідних для експертизи, суд має право 

притягнути її до кримінальної відповідальності  

► у разі ухилення відповідача від проведення судово-біологічної експертизи у справах про 

визнання батьківства, материнства суд має право постановити ухвалу про привід особи для 

проведення експертизи  

► якщо особа, ухиляється від подання матеріалів, необхідних для експертизи, суд накладає 

на неї адміністративне стягнення -штраф  

► законодавством передбачені повторна, комісійна, комплексна експертиза  

► якщо особа, ухиляється від подання матеріалів, необхідних для експертизи, суд, в 

залежності від того, яка особа ухиляється може визнати або не визнати факт, для 

встановлення якого експертиза призначається 

 



Завдання № 329 (складність 3) 

Які з наведених положень, що стосуються забезпечення доказів є правильними:  

► забезпечення доказів можливе лише після пред‗явлення позову;  

► особи здійснюють забезпечення доказів з наступним повідомленням суд про вжиті заходи;  

► усі відповіді правильні; 

► заходи забезпечення доказів здійснюють позивач або відповідач та їх представники;  

► перелік способів забезпечення доказів не є вичерпним;  

► призначення експертизи є одним з способів забезпечення доказів;  

► допит свідків є одним з способів забезпечення доказів;  

► у законодавстві немає чітких вимог до заяви про забезпечення доказів;  

► огляд доказів є одним з способів забезпечення доказів;  

 

Завдання № 330 (складність 3) 

Які з наведених положень, що стосуються судових доручень є правильними:  

► суд, який розглядає справу, в разі необхідності збирає докази за межами предметної 

підсудності доручає відповідному органу проводити процесуальні дії;  

► суд, який розглядає справу, в разі необхідності збирає докази за межами територіальної 

підсудності доручає відповідному суду проводити процесуальні дії;  

► судове доручення оформляється у вигляді протоколу;  

► суд, який розглядає справу, в разі необхідності збирає докази за межами виключної 

підсудності доручає відповідному органу проводити процесуальні дії;  

► результати судового доручення оформляються протоколом;  

► судове доручення оформляється у вигляді ухвали;  

► в ЦПК не передбачено конкретної форми судового доручення;  

► судове доручення виконується у судовому засіданні;  

► усі відповіді правильні; 

 

Завдання № 331 (складність 3) 

Допиту як свідки не підлягають:  

► особи, які за законом зобов‗язані зберігати в таємниці відомості, що були їм довірені у 

зв‗язку з їхнім службовим чи професійним становищем;  

► судді -щодо обставин, обговорених в нарадчій кімнаті;  

► священнослужителі;  

► особи, які за законом зобов‗язані зберігати в таємниці відомості, що були їм довірені у 

зв‗язку з їхнім службовим чи професійним становищем, -про такі відомості;  

► усі відповіді правильні; 

► священнослужителі -про відомості, одержані ними на сповіді віруючих;  

► особи, які перебувають на лікуванні в психіатричному лікувальному закладі і не здатні 

через свої фізичні або психічні вади правильно сприймати обставини, що мають значення 

для справи, або давати показання;  

► особи, що мають дипломатичний імунітет не підлягають допиту як свідки;  

► народні засідателі -щодо обставин, обговорених в нарадчій кімнаті;  

 

Завдання № 332 (складність 3) 

Які з наведених положень, що стосуються дачі пояснень сторонами є правильними:  

► жодна відповідь не є вірною; 

► відповідач завжди дає пояснення по справі перший;  

► якщо сторони висловлюються нечітко суд може зажадати від них конкретної відповіді на 

запитання про визнання певних обставин -«так» чи «ні»;  

► якщо у справі є письмові пояснення, секретар оголошує зміст цих пояснень;  

► якщо позивач дає пояснення, то відповідач у справі зобов‘язаний дати пояснення;  



► сторони під час дачі пояснень не мають права задавати питання один одному;  

► пояснення по справі дає експерт і свідок;  

► пояснення по справі дають позивач, відповідач, треті особи та їх представники;  

► якщо у справі є письмові пояснення, головуючий оголошує зміст цих пояснень;  

 

Завдання № 333 (складність 3) 

Обов‗язок по доказуванню покладено на:  

► прокурора, якщо він подав заяву від імені і в інтересах позивача;  

► секретаря судового засідання;  

► відповідача;  

► усі відповіді правильні; 

► позивача;  

► треті особи з самостійними вимогами, стосовно предмету своїх вимог;  

► експерта;  

► суд;  

► свідка;  

 

Завдання № 334 (складність 3) 

Які з наведених положень, що стосуються допиту свідків є правильними:  

► допит свідка розпочинається з пропозиції суду розповісти все, що стосується справи, 

після чого першим задає питання особа, що викликала свідка;  

► свідки, які ще не дали пояснень можуть перебувати в залі судових засідань;  

► суд має право задавати свідкові питання після інших осіб;  

► кожен свідок допитується окремо, а в разі необхідності можливий одночасний допит 

одразу кількох осіб;  

► жодна відповідь не є вірною; 

► після допиту свідок виходить з зали судового засідання;  

► після попередження свідка про кримінальну відповідальність під розписку, головуючий 

приводить його до присяги;  

► перед допитом свідка головуючий встановлює його особу;  

► відмова від дачі показань приймається судом шляхом постановлення ухвали;  

 

Розділ 12 ПОЗОВ 

Завдання № 336 (складність 1) 

Підставами для об‘єднання позовних вимог в одне провадження є:  

► за позовом третьої особи, що заявляє самостійні вимоги, до позивача  

► за позовом третьої особи, що заявляє самостійні вимоги, до відповідача  

► за позовом співучасників на боці позивача 

► за позовами одного й того ж відповідача до одного й того самого позивача  

► за позовами одного й того самого позивача до одного й того самого відповідача чи до 

різних відповідачів  

 

Завдання № 337 (складність 1) 

На якій стадії цивільного процесу можливе об‘єднання позовів:  

► на стадії апеляційного провадження  

► під час закриття провадження у справі  

► на стадії касаційного провадження 

► під час розгляду справи  



► під час повернення позовної заяви  

 

Завдання № 338 (складність 1) 

За характером заперечення проти позову можуть бути:  

► стверджувальними  

► додатковими  

► матеріально-правовими  

► зустрічними  

► об‘єктивними 

 

Завдання № 339 (складність 1) 

Не допускається забезпечення позову шляхом:  

► накладення арешту на спадщину 

► накладення арешту на заробітну плату  

► накладення арешту на предмети першої необхідності  

► накладення арешту на кошти, отримані злочинним шляхом  

► накладення арешту на майно, що належить відповідачеві на праві приватної власності  

 

Завдання № 340 (складність 1) 

Заява про забезпечення позову розглядається:  

► наступного дня після її надходження  

► протягом 15 робочих днів, але не пізніше призначення справи до розгляду 

► в день її надходження  

► не пізніше десяти днів з дня її подання, якщо заява про забезпечення позову подана до 

подання позовної заяви  

► у розумний строк  

 

Завдання № 341 (складність 1) 

Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку забезпечення позову:  

► про вжиття заходів забезпечення позову суд ухвалює рішення  

► рішення суду про забезпечення позову не може бути оскаржено 

► заява про забезпечення позову розглядається вищестоящим судом  

► заява про забезпечення позову розглядається судом, у провадженні якого перебуває 

справа  

► суд не вправі відмовити у задоволенні заяви про забезпечення позову  

 

Завдання № 342 (складність 1) 

Позивач може відмовитися від позову протягом усього часу судового розгляду шляхом:  

► подання заперечення проти позову  

► письмової заяви, адресованої суду 

► добровільного виконання обов‘язку  

► подання зустрічного позову  

► неявки в судове засідання  

 

Завдання № 343 (складність 1) 

Відповідач може визнати позов протягом усього часу судового розгляду шляхом:  

► усної заяви про це  

► подання зустрічного позову  



► пропозиції укласти мирову угоду  

► неявки в судове засідання 

► добровільного виконання обов‘язку  

 

Завдання № 344 (складність 1) 

У разі визнання відповідачем позову суд:  

► ухвалює рішення про відмову у задоволенні позову за наявності для того законних підстав  

► пропонує позивачеві відмовитися в свою чергу від позову 

► ухвалює рішення про задоволення позову за наявності для того законних підстав  

► зупиняє провадження у справі  

► закриває провадження у справі  

 

Завдання № 345 (складність 2) 

Підставами для об‘єднання позовних вимог в одне провадження є:  

► за позовом третьої особи, що заявляє самостійні вимоги, до позивача  

► за позовом третьої особи, що заявляє самостійні вимоги, до відповідача  

► за позовами одного й того самого позивача до одного й того самого відповідача чи до 

різних відповідачів  

► за позовом різних позивачів до одного й того самого відповідача  

► якщо їх окремий розгляд ускладнює вирішення справи  

► за позовом співучасників на боці позивача 

► за позовами одного й того ж відповідача до одного й того самого позивача  

 

Завдання № 346 (складність 2) 

На якій стадії цивільного процесу можливе об‘єднання позовів:  

► під час розгляду справи  

► під час закриття провадження у справі  

► на стадії касаційного провадження 

► на стадії апеляційного провадження  

► під час відкриття провадження у справі  

► під час повернення позовної заяви  

► під час підготовки справи до судового розгляду  

 

Завдання № 347 (складність 2) 

За характером заперечення проти позову можуть бути:  

► процесуально-правовими  

► матеріально-правовими  

► суб‘єктивними  

► зустрічними  

► стверджувальними  

► додатковими  

► об‘єктивними 

 

Завдання № 348 (складність 2) 

Не допускається забезпечення позову шляхом:  

► накладення арешту на кошти, отримані злочинним шляхом  

► накладення арешту на спадщину 

► накладення арешту на предмети першої необхідності  

► накладення арешту на майно, що належить відповідачеві на праві приватної власності  



► накладення арешту на заробітну плату  

► накладення арешту на предмети, що швидко псуються  

► накладення арешту на допомогу по безробіттю  

 

Завдання № 349 (складність 2) 

Заява про забезпечення позову розглядається:  

► протягом 15 робочих днів, але не пізніше призначення справи до розгляду 

► не пізніше двох днів з дня її подання, якщо заява про забезпечення позову подана до 

подання позовної заяви  

► у розумний строк  

► не пізніше десяти днів з дня її подання, якщо заява про забезпечення позову подана до 

подання позовної заяви  

► в день її надходження  

► не пізніше п‘яти днів з дня її подання, якщо заява про забезпечення позову подана до 

подання позовної заяви  

► наступного дня після її надходження  

 

Завдання № 350 (складність 2) 

Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку забезпечення позову:  

► заява про забезпечення позову розглядається судом, у провадженні якого перебуває 

справа  

► про вжиття заходів забезпечення позову суд ухвалює рішення  

► рішення суду про забезпечення позову не може бути оскаржено 

► про вжиття заходів забезпечення позову суд постановляє ухвалу  

► заява про забезпечення позову розглядається вищестоящим судом  

► залежно від обставин справи суд може забезпечити позов повністю або частково  

► суд не вправі відмовити у задоволенні заяви про забезпечення позову  

 

Завдання № 351 (складність 2) 

Позивач може відмовитися від позову протягом усього часу судового розгляду шляхом:  

► подання зустрічного позову  

► добровільного виконання обов‘язку  

► усної заяви про це  

► пропозиції укласти мирову угоду  

► письмової заяви, адресованої суду 

► неявки в судове засідання  

► подання заперечення проти позову  

 

Завдання № 352 (складність 2) 

Відповідач може визнати позов протягом усього часу судового розгляду шляхом:  

► добровільного виконання обов‘язку  

► неявки в судове засідання 

► усної заяви про це  

► пропозиції укласти мирову угоду  

► подання заперечення проти позову  

► письмової заяви, адресованої суду  

► подання зустрічного позову  

 



Завдання № 353 (складність 2) 

У разі визнання відповідачем позову суд:  

► пропонує позивачеві відмовитися в свою чергу від позову 

► постановляє ухвалу про відмову у прийнятті визнання відповідачем позову і продовжує 

судовий розгляд, якщо визнання позову відповідачем порушує інтереси інших осіб  

► зупиняє провадження у справі  

► закриває провадження у справі  

► ухвалює рішення про задоволення позову за наявності для того законних підстав  

► постановляє ухвалу про відмову у прийнятті визнання відповідачем позову і продовжує 

судовий розгляд, якщо сторони відмовилися укласти мирову угоду  

► ухвалює рішення про відмову у задоволенні позову за наявності для того законних підстав  

 

Завдання № 354 (складність 2) 

Сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд:  

► шляхом подання заяви про відмову від позову  

► не з‘явившись на наступне судове засідання  

► зробивши спільну заяву  

► шляхом подання заяви про визнання позову  

► шляхом подання спільної заяви про визнання позову третьої сторони, що заявляє 

самостійні вимоги 

► адресувавши суду свою спільну письмову заяву  

► заявивши спільне клопотання про зупинення провадження у справі  

 

Завдання № 355 (складність 2) 

Вкажіть положення, які є правильними щодо процедури укладення мирової угоди в 

цивільному процесі:  

► суд постановляє ухвалу про відмову у визнанні мирової угоди і зупиняє судовий розгляд, 

якщо умови мирової угоди суперечать закону  

► суд постановляє ухвалу про відмову у визнанні мирової угоди і продовжує судовий 

розгляд, якщо умови мирової угоди суперечать закону чи порушують права, свободи чи 

інтереси інших осіб  

► суд не визнає мирової угоди у справі, в якій одну із сторін представляє її законний 

представник, якщо його дії суперечать інтересам особи, яку він представляє  

► у разі укладення сторонами мирової угоди суд постановляє ухвалу про відмову у 

задоволенні позову і закриття провадження у справі  

► суд не визнає мирової угоди у справі, в якій одну із сторін представляє її громадський 

представник, якщо його дії суперечать інтересам особи, яку він представляє  

► у разі укладення сторонами мирової угоди суд постановляє ухвалу про закриття 

провадження у справі 

► суд постановляє ухвалу про відмову у визнанні мирової угоди і закриває провадження по 

справі, якщо умови мирової угоди порушують права, свободи чи інтереси інших осіб  

 

Завдання № 356 (складність 2) 

Вкажіть умови, за яких зустрічний позов приймається до спільного розгляду з первісним 

позовом:  

► коли вимоги за позовами можуть зараховуватися  

► коли предметом спору є спільні права чи обов‘язки кількох відповідачів  

► коли обидва позови виникають з одних правовідносин  

► коли проти такого розгляду не заперечує позивач  

► коли на цьому наполягає відповідач  

► коли задоволення зустрічного позову може виключити повністю або частково 



задоволення первісного позову  

► коли права і обов‘язки кількох відповідачів виникли з однієї підстави 

 

Завдання № 357 (складність 2) 

Підставами забезпечення позову є:  

► якщо невжиття заходів спричинить неможливість допиту свідка. 

► якщо невжиття заходів спричинить неможливість витребування доказів  

► якщо невжиття заходів спричинить можливість виконання рішення суду  

► якщо невжиття заходів забезпечення може утруднити виконання рішення суду  

► якщо невжиття заходів забезпечення може зробити неможливим виконання рішення суду  

► якщо невжиття заходів спричинить неможливість призначення експертизи  

► якщо є підстави думати, що рішення суду буде виконано  

 

Завдання № 358 (складність 2) 

Позов забезпечується:  

► зупиненням продажу описаного майна, якщо подано позов про звільнення майна з-під 

арешту 

► передачею речі, яка є предметом спору, на зберігання іншим особам  

► витребуванням або оглядом доказів  

► витребуванням або оглядом доказів за їх місцезнаходженням  

► накладенням арешту на майно або грошові кошти, що належать позивачеві і знаходяться у 

нього або в інших осіб  

► накладенням арешту на майно або грошові кошти, що належать відповідачеві і 

знаходяться у нього або в інших осіб  

► допитом свідків  

 

Завдання № 359 (складність 2) 

За змістом позови поділяються на:  

► позови про визнання  

► складні позови  

► позови, що виникають з сімейних правовідносин  

► позови про перетворення 

► позови про присудження  

► позови до кількох відповідачів  

► колективні позови  

 

Завдання № 360 (складність 2) 

Особа, щодо якої вжито заходи забезпечення позову, має право на відшкодування збитків, 

завданих забезпеченням позову у разі:  

► набрання законної сили ухвалою про закриття провадження у справі  

► набрання законної сили ухвалою про призначення експертизи  

► подання зустрічного позову 

► набрання законної сили ухвалою про зупинення провадження у справі  

► оскарження рішення про забезпечення позову відповідачем  

► набрання законної сили ухвалою про залишення заяви без розгляду  

► набрання законної сили рішенням про відмову у задоволенні позову  

 

Завдання № 361 (складність 2) 

Вкажіть положення, які є правильними щодо відмови позивача від позову:  



► позивач може відмовитися від позову протягом усього часу судового розгляду 

► суд не приймає відмову позивача від позову у справі, в якій особу представляє її законний 

представник, якщо його дії суперечать інтересам особи, яку він представляє  

► відповідач може відмовитися від позову протягом усього часу судового розгляду  

► суд приймає відмову позивача від позову у справі, в якій особу представляє її законний 

представник, якщо його дії суперечать інтересам особи, яку він представляє  

► відмова органів та інших осіб, які звернулися до суду в інтересах інших осіб, від поданої 

ними заяви позбавляє особу, на захист прав, свобод та інтересів якої подано заяву, права 

вимагати від суду розгляду справи та вирішення вимоги у первісному обсязі  

► у разі відмови позивача від позову суд постановляє ухвалу про зупинення провадження у 

справі  

► відмова позивача від позову позбавляє його права на повторне звернення до суду з 

приводу спору між тими ж сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав  

 

Завдання № 362 (складність 2) 

Вкажіть положення, які є правильними щодо відмови позивача від позову:  

► у разі відмови позивача від позову суд постановляє ухвалу про закриття провадження у 

справі  

► відмова органів та інших осіб, які звернулися до суду в інтересах інших осіб, від поданої 

ними заяви не позбавляє особу, на захист прав, свобод та інтересів якої подано заяву, права 

вимагати від суду розгляду справи та вирішення вимоги у первісному обсязі  

► відмова органів та інших осіб, які звернулися до суду в інтересах інших осіб, від поданої 

ними заяви позбавляє особу, на захист прав, свобод та інтересів якої подано заяву, права 

вимагати від суду розгляду справи та вирішення вимоги у первісному обсязі 

► у разі відмови позивача від позову суд постановляє ухвалу про зупинення провадження у 

справі  

► суд не приймає відмову позивача від позову у справі, в якій особу представляє її законний 

представник, якщо його дії суперечать інтересам особи, яку він представляє  

► відповідач може відмовитися від позову протягом усього часу судового розгляду  

► суд приймає відмову позивача від позову у справі, в якій особу представляє її законний 

представник, якщо його дії суперечать інтересам особи, яку він представляє  

 

Завдання № 363 (складність 2) 

Вкажіть положення, які є неправильними щодо відмови позивача від позову:  

► відповідач може відмовитися від позову протягом усього часу судового розгляду  

► у разі відмови позивача від позову суд постановляє ухвалу про закриття провадження у 

справі  

► суд не перевіряє, чи відмова від позову законного представника відповідає інтересам 

особи, яку він представляє  

► позивач може відмовитися від позову протягом усього часу судового розгляду 

► у разі відмови позивача від позову суд постановляє ухвалу про зупинення провадження у 

справі  

► суд не приймає відмову позивача від позову у справі, в якій особу представляє її законний 

представник, якщо його дії суперечать інтересам особи, яку він представляє  

► відмова позивача від позову позбавляє його права на повторне звернення до суду з 

приводу спору між тими ж сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав  

 

Завдання № 364 (складність 2) 

Зустрічний позов приймається до спільного розгляду з первісним позовом:  

► коли предметом спору є спільні права чи обов‘язки кількох відповідачів  

► коли проти такого розгляду не заперечує позивач  



► коли права і обов‘язки кількох відповідачів виникли з однієї підстави  

► коли обидва позови виникають з одних правовідносин  

► коли задоволення зустрічного позову може виключити повністю або частково 

задоволення первісного позову  

► коли такий розгляд сприятиме вирішенню цивільних справ у розумні строки 

► коли вимоги за позовами можуть зараховуватися  

 

Завдання № 365 (складність 2) 

Не допускається забезпечення позову шляхом:  

► накладення арешту на банківські рахунки  

► накладення арешту на вихідну допомогу  

► накладення арешту на майно, що належить відповідачеві на праві приватної власності  

► накладення арешту на кошти, отримані злочинним шляхом  

► накладення арешту на допомогу по безробіттю  

► накладення арешту на предмети першої необхідності  

► накладення арешту на заробітну плату 

 

Завдання № 366 (складність 3) 

Позов забезпечується:  

► витребуванням або оглядом доказів за їх місцезнаходженням  

► накладенням арешту на майно або грошові кошти, що належать позивачеві і знаходяться у 

нього або в інших осіб  

► встановленням обов‘язку вчинити певні дії  

► накладенням арешту на майно або грошові кошти, що належать відповідачеві і 

знаходяться у нього або в інших осіб  

► допитом свідків  

► зупиненням продажу описаного майна, якщо подано позов про право власності на це 

майно 

► передачею речі, яка є предметом спору, на зберігання іншим особам  

► витребуванням або оглядом доказів  

► призначенням експертизи  

 

Завдання № 367 (складність 3) 

За змістом позови поділяються на:  

► позови про присудження  

► складні позови  

► позови, що виникають з трудових правовідносин 

► позови, що виникають з сімейних правовідносин  

► позови про перетворення  

► позови, що виникають з цивільних правовідносин  

► позови до кількох відповідачів  

► колективні позови  

► позови про визнання  

 

Завдання № 368 (складність 3) 

Вкажіть положення, які є неправильними щодо відмови позивача від позову:  

► відмова позивача від позову позбавляє його права на повторне звернення до суду з 

приводу спору між тими ж сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав 

► суд приймає відмову позивача від позову у справі, в якій особу представляє її законний 

представник, якщо його дії суперечать інтересам особи, яку він представляє  



► у разі відмови позивача від позову суд постановляє ухвалу про закриття провадження у 

справі  

► позивач може відмовитися від позову протягом усього часу судового розгляду  

► відмова органів та інших осіб, які звернулися до суду в інтересах інших осіб, від поданої 

ними заяви не позбавляє особу, на захист прав, свобод та інтересів якої подано заяву, права 

вимагати від суду розгляду справи та вирішення вимоги у первісному обсязі  

► відповідач може відмовитися від позову протягом усього часу судового розгляду  

► суд не приймає відмову позивача від позову у справі, в якій особу представляє її законний 

представник, якщо його дії суперечать інтересам особи, яку він представляє  

► відмова органів та інших осіб, які звернулися до суду в інтересах інших осіб, від поданої 

ними заяви позбавляє особу, на захист прав, свобод та інтересів якої подано заяву, права 

вимагати від суду розгляду справи та вирішення вимоги у первісному обсязі  

► у разі відмови позивача від позову суд постановляє ухвалу про зупинення провадження у 

справі  

 

Завдання № 369 (складність 3) 

Зустрічний позов приймається до спільного розгляду з первісним позовом:  

► коли права і обов‘язки кількох відповідачів виникли з однієї підстави  

► коли предметом спору є спільні права чи обов‘язки кількох відповідачів  

► коли на цьому наполягає відповідач  

► коли такий розгляд сприятиме вирішенню цивільних справ у розумні строки  

► коли проти такого розгляду не заперечує позивач  

► коли обидва позови виникають з одних правовідносин  

► коли задоволення зустрічного позову може виключити повністю або частково 

задоволення первісного позову  

► коли вимоги за позовами можуть зараховуватися  

► в апеляційній та касаційній інстанції 

 

Завдання № 370 (складність 3) 

Не допускається забезпечення позову шляхом:  

► накладення арешту на ордени та цінні нагороди 

► накладення арешту на вихідну допомогу  

► накладення арешту на майно, що належить відповідачеві на праві приватної власності  

► накладення арешту на предмети першої необхідності  

► накладення арешту на банківські рахунки  

► накладення арешту на кошти, отримані злочинним шляхом  

► накладення арешту на предмети, що швидко псуються  

► накладення арешту на допомогу по безробіттю  

► накладення арешту на заробітну плату  

 

Завдання № 371 (складність 3) 

Заперечення відповідача проти позову за змістом можуть стосуватися:  

► незаконності вимог позивача  

► наявності перешкод для закриття провадження у справі  

► відсутності у позивача права на звернення до суду  

► необґрунтованості вимог позивача 

► відсутності у відповідача права на звернення до суду  

► наявності перешкод для відкриття провадження у справі  

► наявності перешкод для зупинення провадження по справі  

► незаконності вимог відповідача  



► відсутності однорідних прав і обов‘язків, що є предметом спору  

 

Розділ 13 НАКАЗНЕ ПРОВАДЖЕННЯ 

Завдання № 373 (складність 1) 

1.Судовий наказ може бути видано, якщо:  

► попереджено відповідача;  

► видалено свідка із залу судового засідання;  

► заявлено вимогу, про стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг;  

► застосовано привід. 

► тимчасово вилучено докази для дослідження судом;  

 

Завдання № 374 (складність 1) 

У судовому наказі зазначаються:  

► сума грошових коштів, які підлягають стягненню  

► дата укладення мирової угоди  

► сума судових витрат, що подарована заявником і не підлягає стягненню на його користь з 

боржника 

► розрахунковий рахунок юридичної особи в установі банку за кордоном  

► посилання на теоретичні доктрини, на підставі яких підлягають задоволенню заявлені 

вимоги  

 

Завдання № 375 (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 видає єдиний судовий наказ за усіма заявлених вимогах  

► суд відмовляє у прийнятті заяви про видачу судового наказу в такому випадку 

► суд вправі роз‘єднати позовні вимоги у самостійні провадження  

► жодна із наведених відповідей не є правильною  

► 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  

 

Завдання № 376 (складність 1) 

Які з наведених положень щодо виконання судового наказу є правильними:  

► судовий наказ не підлягає примусовому виконанню 

► щодо судового наказу не застосовуються правила негайного виконання судових рішень  

► судовий наказ є виконавчим документом  

► на кожен судовий наказ суд видає один виконавчий лист  

► стягувач має право пред‘явити наказ до виконання протягом року з моменту його видачі  

 

Завдання № 377 (складність 1) 

Судовий наказ може бути видано, якщо:  

► тимчасово вилучено докази для дослідження судом;  

► заявлено вимогу про компенсацію витрат на проведення розшуку відповідача, боржника, 

дитини або транспортних засобів боржника.  

► застосовано привід. 

► видалено свідка із залу судового засідання;  



► попереджено відповідача;  

 

Завдання № 378 (складність 1) 

Судовий наказ може бути видано, якщо:  

► попереджено відповідача;  

► видалено свідка із залу судового засідання;  

► тимчасово вилучено докази для дослідження судом;  

► застосовано привід. 

► заявлено вимогу про стягнення нарахованої, але не виплаченої працівникові суми 

заробітної плати;  

 

Завдання № 379 (складність 2) 

Судовий наказ може бути видано, якщо:  

► застосовано привід. 

► тимчасово вилучено докази для дослідження судом  

► 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  

► заявлено вимогу про компенсацію витрат на проведення розшуку відповідача, боржника, 

дитини або транспортних засобів боржника  

► видалено свідка із залу судового засідання  

► попереджено відповідача  

► заявлено вимогу про стягнення нарахованої, але не виплаченої працівникові суми 

заробітної плати  

 

Завдання № 380 (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:  

► якщо вимоги між собою тісно пов‘язані або видаються спірними, суд повинен відмовити у 

прийнятті заяви про видачу судового наказу  

► жодна із наведених відповідей не є правильною  

► видати наказ щодо тих вимог, які передбачені в ЦПК України як такі, за якими може бути 

видано судовий наказ  

► 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  

► суд видає єдиний судовий наказ за усіма заявлених вимогах  

► суд відмовляє у прийнятті заяви про видачу судового наказу в такому випадку 

 

Завдання № 381 (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  

► стягувач має право пред‘явити наказ до виконання протягом року з наступного дня після 

набрання ним законної сили  

► щодо судового наказу не застосовуються правила негайного виконання судових рішень  

► на кожен судовий наказ суд видає один виконавчий лист  

► негайному виконанню підлягає судовий наказ у справах про присудження працівникові 

виплати заробітної плати, але не більше ніж за один місяць  



► судовий наказ є виконавчим документом  

► судовий наказ не підлягає примусовому виконанню 

 

Завдання № 382 (складність 2) 

Які із наведених положень, що стосуються вимог про стягнення нарахованої, але не 

виплаченої працівникові суми заробітної плати, є правильними:  

► 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  

► такі вимоги розглядаються у порядку позовного провадження  

► на такі вимоги поширюється загальна позовна давність у три роки 

► на такі вимоги не поширюється позовна давність  

► такі вимоги можуть пред‘являтися за місцезнаходженням роботодавця або місцем 

проживання заявника  

► судовий наказ за такими вимогах не може підлягати примусовому виконанню  

► до таких вимог застосовується виключна підсудність  

 

Завдання № 383 (складність 2) 

Вкажіть підстави для відмови у прийнятті заяви про видачу судового наказу:  

► із заяви і поданих документів не вбачається спір про право  

► заяву про видачу судового наказу не оплачено судовим збором 

► із заяви і поданих документів вбачається спір про право  

► заявлено вимогу про розірвання шлюбу подружжям, що не має дітей  

► заявлено вимогу про стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної плати  

► 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  

► боржник подав заяву про скасування судового наказу  

 

Завдання № 384 (складність 2) 

Наслідки неналежного оформлення заяви про видачу судового наказу:  

► ЦПК не визначає наслідків неналежного оформлення заяви про видачу судового наказу  

► якщо не сплачено судовий збір за подання заяви про видачу судового наказу, суд повертає 

заяву стягувачу  

► якщо до заяви про видачу судового наказу не додано доказів, що підтверджують вимоги 

заявника, суд повертає таку заяву без розгляду  

► 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 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  

► якщо після надання строку для сплати судового збору, заявник його не оплатить, то суд 

постановляє ухвалу про повернення заяви про видачу 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  

 

Завдання № 385 (складність 2) 

Вкажіть положення, які є правильними щодо набрання судовим наказом законної сили:  

► 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  



► 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  

► судовий наказ набирає законної сили з моменту його проголошення  

► за кожним судовим наказом, що набрав законної сили, видається один виконавчий лист  

► 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  

 

Завдання № 386 (складність 2) 

В апеляційному порядку можна оскаржити такі процесуальні документи, що приймаються в 

наказному провадженні:  

► змінений судовий наказ. 

► ухвалу про відмову у прийнятті заяви про видачу судового наказу  

► копію судового наказу  

► судовий наказ  

► ухвалу про скасування судового наказу  

► судовий наказ, щодо якого суд прийняв ухвалу про залишення заяви про його скасування 

без задоволення  

► ухвалу про залишення заяви про видачу судового наказу без руху  

 

Завдання № 387 (складність 2) 

Які з наведених властивостей судового наказу зазначені правильно:  

► судовий наказ є результатом розгляду справи в окремому провадженні  

► судовий наказ є результатом розгляду справи в позовному провадженні  

► судовий наказ може бути скасований суддею, який його видав, за заявою боржника  

► судовий наказ підлягає апеляційному оскарженню в загальному порядку  

► у змісті судового наказу є лише дві частини -вступна та резолютивна  

► судовий наказ не може бути скасований судом, що його видав 

► судовий наказ є виконавчим документом  

 

Завдання № 388 (складність 2) 

За результатами розгляду заяви про скасування судового наказу суд має право:  

► 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  

► передати справу на розгляд суду апеляційної інстанції 

► змінити судовий наказ  

► залишити судовий наказ без руху  

► надходження заяви боржника про скасування судового наказу у встановлений строк 

призводить завжди до скасування судового наказу  

► залишити заяву про скасування судового наказу без задоволення  

 

Завдання № 389 (складність 3) 

Вкажіть положення, які є правильними щодо наказного провадження:  

► визначений у ЦПК перелік вимог, за якими може бути видано судовий наказ, є вичерпним  

► заява про видачу судового наказу може подаватися представником  



► якщо із заяви про видачу судового наказу вбачається спір про право, суддя відмовляє у її 

прийнятті  

► 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 повертає таку 

заяву  

► із заявою про видачу судового наказу можуть звернутися органи та особи, яким законом 

надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб 

► при поданні заяви про видачу судового наказу сплачуються витрати на інформаційно-

технічне забезпечення  

► заява про видачу судового наказу завжди подається за місцем проживання заявника  

 

Завдання № 390 (складність 3) 

Вкажіть положення, які є правильними щодо набрання судовим наказом законної сили:  

► 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 набирає законної сили з моменту його проголошення  

► у разі подання апеляційної скарги судовий наказ, якщо його не скасовано, набирає 

законної сили після розгляду справи апеляційним судом  

► у разі подання апеляційної скарги судовий наказ чи змінений судовий наказ, якщо його не 

скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом  

► 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, який набрав законної сили, суд видає стягувачеві для пред‘явлення його до 

виконання  

► за кожним судовим наказом, що набрав законної сили, видається один виконавчий лист  

► 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 

 

Завдання № 391 (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  

► заява про скасування судового наказу розглядається судом протягом десяти днів з дня 

постановлення ухвали про прийняття такої заяви до розгляду у відкритому судовому 

засіданні  

► питання про прийняття заяви про скасування судового наказу до розгляду суд вирішує не 

пізніше наступного дня після її передачі визначеному судді  

► заява боржника про скасування судового наказу, що подана у встановлений строк, 

розглядається судом протягом трьох днів з дня її надходження  

► 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, подана після закінчення встановленого 

для цього строку, повертається боржнику 

► про залишення заяви про скасування судового наказу без розгляду чи про прийняття такої 

заяви до розгляду суд постановляє ухвалу  

► надходження заяви боржника про скасування судового наказу у встановлений строк не 

призводить до автоматичного скасування судового наказу  



► заява боржника про скасування судового наказу розглядається без судового засідання та 

без повідомленням стягувача та боржника  

 

Завдання № 392 (складність 3) 

Суддя повертає заяву про видачу судового наказу, у разі якщо:  

► заяву подано недієздатною особою  

► до моменту відкриття наказного провадження надійшло звернення заявника про 

повернення заяви про видачу судового наказу  

► із заяви і поданих документів вбачається спір про право 

► заявник у встановлений судом строк не усунув недоліки 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, спірні правовідносини не допускають правонаступництва  

► справа не підсудна цьому суду  

► заявлено вимогу, не передбачену ЦПК України  

► у провадженні цього чи іншого суду є справа із спору між тими самими сторонами, про 

той самий предмет і з тих самих підстав  

► заяву від імені заявника подано особою, яка не має повноважень на ведення справи  

 

Завдання № 393 (складність 3) 

Які із наведених положень щодо відмови у прийнятті заяви про видачу судового наказу є 

правильними:  

► із заяви і поданих документів вбачається спір про право  

► заяву подано недієздатною особою  

► заявник у встановлений судом строк не усунув недоліки заяви про видачу судового наказу  

► справа не підсудна цьому суду 

► у провадженні цього чи іншого суду є справа 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, правовідносини не допускають правонаступництва  

► до моменту відкриття наказного провадження надійшло звернення заявника про 

повернення заяви про видачу судового наказу  

► заявлено вимогу, не передбачену ЦПК України  

► заяву від імені позивача подано особою, яка не має повноважень на ведення справи  

 

Завдання № 394 (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  

► відкрити окреме провадження 

► видати додатковий судовий наказ  

► ухвалити рішення про задоволення вимог боржника  

► змінити судовий наказ  

► залишити заяву про скасування судового наказу без задоволення  

► виправити арифметичні помилки у судовому наказі  

► відкрити позовне провадження  

► залишити заяву про скасування судового наказу без руху  

 



Розділ 14 ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ПОЗОВУ. ВІДКРИТТЯ 

ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ 

Завдання № 396 (складність 1) 

Позовна заява повертається позивачеві, якщо:  

► якщо позивач відповідно до ухвали суду у встановлений строк оплатить витрати на 

інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи  

► якщо позивач відповідно до ухвали суду у встановлений строк усуне недоліки щодо 

форми та змісту позовної заяви  

► якщо позивач відповідно до ухвали суду у встановлений строк сплатить суму судового 

збору  

► якщо відповідач визнає позов повністю або частково 

► справа не підсудна цьому суду  

 

Завдання № 397 (складність 1) 

Позовна заява повертається позивачеві, якщо:  

► якщо позивач відповідно до ухвали суду у встановлений строк оплатить витрати на 

інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи  

► якщо відповідач визнає позов повністю або частково 

► якщо позивач відповідно до ухвали суду у встановлений строк усуне недоліки щодо 

форми та змісту позовної заяви  

► заяву подано недієздатною особою  

► якщо позивач відповідно до ухвали суду у встановлений строк сплатить суму судового 

збору  

 

Завдання № 398 (складність 1) 

Позовна заява повертається позивачеві, якщо:  

► позивач відповідно до ухвали суду у встановлений строк сплатить суму судового збору  

► позивач відповідно до ухвали суду у встановлений строк усуне недоліки щодо форми та 

змісту позовної заяви  

► відповідач визнає позов повністю або частково 

► позивач відповідно до ухвали суду у встановлений строк не усуне недоліки щодо форми 

та змісту позовної заяви  

► позивач відповідно до ухвали суду у встановлений строк оплатить витрати на 

інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи  

 

Завдання № 399 (складність 1) 

Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку відкриття провадження у справі:  

► ЦПК не передбачає виключного переліку підстав для відмови у відкритті провадження у 

справі  

► рішення про відмову у відкритті провадження у справі є остаточним і не підлягає 

оскарженню  

► питання про відкриття провадження у справі суддя вирішує не пізніше трьох днів з дня 

закінчення строку, встановленого для усунення недоліків  

► питання про відкриття провадження у справі суддя вирішує не пізніше двадцяти днів з дня 

надходження заяви до суду  

► відмова у відкритті провадження у справі не перешкоджає повторному зверненню до суду 

з аналогічним позовом 

 



Завдання № 400 (складність 1) 

Позовна зава повертається позивачеві у випадках, коли:  

► від імені позивача заяву подано особою, яка не має повноважень на ведення справи  

► у провадженні цього або іншого суду є справа із спору між тими ж самим сторонами, про 

той самий предмет і з тих самих підстав  

► після смерті фізичної особи, яка є однією із сторін у справі, спірні правовідносини не 

допускають правонаступництва 

► неможливим є розгляд цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку 

цивільного, господарського, кримінального чи адміністративного судочинства.  

► справа не підвідомча суду  

 

Завдання № 401 (складність 1) 

Позовна зава повертається позивачеві у випадках, коли:  

► до відкриття провадження у справі позивач подав заяву про повернення йому позову  

► неможливим є розгляд цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку 

цивільного, господарського, кримінального чи адміністративного судочинства.  

► у провадженні цього або іншого суду є справа із спору між тими ж самим сторонами, про 

той самий предмет і з тих самих підстав  

► після смерті фізичної особи, яка є однією із сторін у справі, спірні правовідносини не 

допускають правонаступництва 

► справа не підвідомча суду  

 

Завдання № 402 (складність 1) 

В ухвалі про відкриття провадження у справі зазначається:  

► про огляд пиьмових і речових доказів  

► про уточнення заперечень проти позову  

► які докази подані стороною для обґрунтування своїх доводів чи заперечень 

► які підготовчі дії проведені суддею  

► зміст позовних вимог  

 

Завдання № 403 (складність 1) 

Позовна зава повертається позивачеві у випадках, коли:  

► відповідач до відкриття провадження у справі визнає позов повністю або частково  

► справа не підвідомча суду  

► після смерті фізичної особи, яка є однією із сторін у справі, спірні правовідносини не 

допускають правонаступництва 

►  позовна заява подана щодо вимог, за якими відповідно до ЦПК може бути видано 

судовий наказ  

► у провадженні цього або іншого суду є справа із спору між тими ж самим сторонами, про 

той самий предмет і з тих самих підстав  

 

Завдання № 404 (складність 1) 

Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку повернення позовної заяви позивачеві:  

► повернення позовної заяви не перешкоджає повторному зверненню із заявою до суду, 

якщо перестануть існувати обставини, що стали підставою для повернення заяви  

► повернення позовної заяви перешкоджає повторному зверненню до суду з таким самим 

позовом  

► про повернення позовної заяви суддя постановляє рішення або протокольну ухвалу  

► ЦПК не передбачає виключного переліку випадків, коли позовна заява повертається 

позивачеві  



► ухвала про повернення заяви позивачеві не може бути оскаржена в апеляційному порядку 

 

Завдання № 405 (складність 1) 

Вкажіть, які з передумов права на звернення до суду зазначено правильно:  

► у провадженні іншого суду немає справи з аналогічного спору  

► наявність ухвали суду про закриття провадження у справі у зв‘язку з укладенням мирової 

угоди у спорі між тими ж сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав 

► заява непідвідомча суду  

► заява підлягає розгляду в судах в порядку цивільного судочинства  

► не правовий характер вимоги позивача  

 

Завдання № 406 (складність 1) 

В ухвалі про відкриття провадження у справі зазначаються:  

► ціна позову щодо вимог майнового характеру  

► пропозиція відповідачу подати у зазначений строк письмові заперечення проти позову та 

посилання на докази, якими вони обґрунтовуються  

► час та місце огляду доказів за їх місцезнаходженням  

► вказівка відповідачу подати у зазначений строк письмові заперечення проти позову та 

посилання на докази, якими вони обґрунтовуються, та зазначення наслідків їх неподання  

► перелік документів, що додаються до позовної заяви 

 

Завдання № 407 (складність 1) 

Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку відмови у відкритті провадження у 

справі:  

► про відмову у відкритті провадження у справі суддя постановляє ухвалу 

► відмова у відкритті провадження у справі не перешкоджає повторному зверненню до суду 

з тотожним позовом  

► питання про відмову у відкритті провадження у справі суддя вирішує не пізніше двадцяти 

днів з дня надходження заяви до суду  

► відмова у відкритті провадження у справі не перешкоджає повторному зверненню до суду 

з таким самим позовом  

► ЦПК не передбачає виключного переліку підстав для відмови у відкритті провадження у 

справі  

 

Завдання № 408 (складність 1) 

В ухвалі про відкриття провадження у справі зазначаються:  

► вказівка відповідачу подати у зазначений строк письмові заперечення проти позову та 

посилання на докази, якими вони обґрунтовуються, та зазначення наслідків їх неподання  

► час та місце огляду доказів за їх місцезнаходженням  

► час і місце попереднього судового засідання, якщо суддя вирішив, що його проведення є 

необхідним  

► час і місце попереднього судового засідання, якщо його проведення відповідно до вимог 

ЦПК є обов‘язковим по даній цивільній справі 

► ціна позову щодо вимог майнового характеру  

 

Завдання № 409 (складність 2) 

Позовна зава повертається позивачеві у випадках, коли:  

► після смерті фізичної особи, яка є однією із сторін у справі, спірні правовідносини не 

допускають правонаступництва 



► позивач до відкриття провадження у справі подав заяву про повернення йому позову  

► справа не підвідомча суду  

► відповідач до відкриття провадження у справі визнає позов повністю або частково  

► у провадженні цього або іншого суду є справа із спору між тими ж самим сторонами, про 

той самий предмет і з тих самих підстав  

► справа не підсудна цьому суду  

► подана заява про розірвання шлюбу під час вагітності дружини без дотримання вимог, 

встановлених Сімейним Кодексом України  

 

Завдання № 410 (складність 2) 

Вкажіть положення, які є неправильними щодо форми та змісту позовної заяви:  

► позовна заява подається в письмовій формі  

► позовна заява, подана після забезпечення доказів або позову, повинна містити відомості 

про забезпечення доказів або позову  

► до позовної заяви додаються документи, що підтверджують сплату витрат на 

інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи  

► позовна заява підписується відповідачем, що засвідчує його ознайомлення із змістом 

позовної заяви  

► до позовної заяви не обов‘язково додавати документи, що підтверджують сплату судового 

збору  

► позовна заява підписується позивачем або його представником 

► позовна заява подається у письмовій формі  

 

Завдання № 411 (складність 2) 

Правила щодо обов‘язку подання копій документів поширюються на позови:  

► про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров‘я або смертю 

фізичної особи  

► про відшкодування шкоди, завданої внаслідок злочину  

► що виникають із договірних правовідносин  

► про відшкодування моральної шкоди 

► про відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями, бездіяльністю 

органів дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду  

► що виникають з трудових правовідносин  

► що виникають з сімейних правовідносин  

 

Завдання № 412 (складність 2) 

Підставами для залишення позовної заяви без руху є:  

► не забезпечено докази до подання позовної заяви  

► не сплачено судовий збір  

► позовну заяву подано третьою особою  

► не додано копії документів до позовної заяви 

► позовну заяву подано прокурором  

► не забезпечено позов до подання позовної заяви  

► недотримання вимог щодо змісту позовної заяви  

 

Завдання № 413 (складність 2) 

Позов про спростування відомостей, що порушують честь і гідність, може бути пред‘явлено:  

► якщо особа, щодо якої поширені такі відомості, померла, - позов може бути пред‘явлено 

членами сім‘ї особи  

► близькими родичами особи, про яку поширені такі відомості, якщо ці відомості 



опосередковано і їх стосуються  

► особою, яка поширила такі відомості  

► близькими родичами особи, яка поширила такі відомості  

► законним представником, який не є членом сім‘ї, якщо такі відомості поширені щодо 

особи, визнаної безвісно відсутньою  

► якщо такі відомості поширені щодо особи, визнаної недієздатною, - позов може бути 

пред‘явлено законним представником, який не є членом сім‘ї  

► юридичною особою, щодо якої поширені неправдиві відомості 

 

Завдання № 414 (складність 2) 

Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку повернення позовної заяви позивачеві:  

► повернення позовної заяви не перешкоджає повторному зверненню із заявою до суду, 

якщо перестануть існувати обставини, що стали підставою для повернення заяви 

► про повернення позовної заяви суддя постановляє ухвалу  

► про повернення позовної заяви суддя постановляє рішення або протокольну ухвалу  

► повернення позовної заяви перешкоджає повторному зверненню до суду з таким самим 

позовом  

► ухвала про повернення заяви позивачеві не може бути оскаржена в апеляційному порядку  

► питання про повернення позовної заяви вирішується не пізніше п‘яти днів з дня 

надходження заяви до суду  

► ухвала про повернення заяви позивачеві може бути оскаржена в апеляційному порядку 

окремо від рішення суду  

 

Завдання № 415 (складність 2) 

Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку відкриття провадження у справі:  

► питання про відкриття провадження у справі суддя вирішує не пізніше десяти днів з дня 

надходження заяви до суду  

► питання про відкриття провадження у справі суддя вирішує не пізніше трьох днів з дня 

надходження заяви до суду  

► питання про відкриття провадження у справі суддя вирішує не пізніше трьох днів з дня 

закінчення строку, встановленого для усунення недоліків  

► відмова у відкритті провадження у справі перешкоджає повторному зверненню до суду з 

таким самим позовом 

► про відкриття провадження у справі суддя виносить рішення  

► про відкриття провадження у справі суддя постановляє рішення  

► питання про відкриття провадження у справі суддя вирішує у розумний строк, але не 

пізніше п‘ятнадцяти днів з дня надходження заяви до суду  

 

Завдання № 416 (складність 2) 

Які з наведених положень не є підставами для відмови у відкритті провадження у справі:  

► у провадженні цього чи іншого суду є справа із спору між тими ж сторонами, про той 

самий предмет і з тих самих підстав  

► після смерті фізичної особи, яка є однією із сторін у справі, спірні правовідносини не 

допускають правонаступництва  

► заява не підлягає розгляду в судах в порядку цивільного судочинства  

► позовна заява не оплачена судовим збором 

► подання позовної заяви особою, яка не має повноважень на ведення справи  

► у зв‘язку з припиненням юридичної особи, яка є однією із сторін у справі, спірні 

правовідносини не допускають правонаступництва  

► непідсудність справи цьому суду  

 



Завдання № 417 (складність 2) 

Які із перерахованих нижче ухвал, що приймаються на стадії відкриття провадження у 

справі, підлягають апеляційному оскарженню окремо від рішення суду:  

► ухвала про відкриття провадження у справі з порушенням правил підсудності  

► ухвала про реєстрацію позовної заяви та передачу її судді в порядку черговості  

► ухвала про відкриття провадження у справі з порушенням правил виключної підсудності  

► ухвала про відмову у відкритті провадження у справі  

► ухвала про залишення позовної заяви без руху  

► ухвала про визначення строку для усунення недоліків позовної заяви, якщо такі недоліки 

не усунуті у визначений строк 

► ухвала про повернення позовної заяви  

 

Завдання № 418 (складність 3) 

Позовна заява залишається без руху, якщо:  

► не оплачено витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи  

► справа не підсудна цьому суду  

► не сплачено судовий збір  

► заява не підлягає розгляду в судах в порядку цивільного судочинства  

► позовна заява не містить змісту позовних вимог  

► до позовної заяви, яка подається представником, не додано документів, що підтверджують 

наявність його фахової підготовки 

► позовній заяві не містить переліку документів, що додаються до неї  

► заяву подано недієздатною особою  

► позивач помер до відкриття провадження у справі  

 

Завдання № 419 (складність 3) 

Позовна заява повертається позивачеві, якщо:  

► після смерті фізичної особи, яка є однією із сторін у справі, спірні правовідносини не 

допускають правонаступництва  

► заяву подано недієздатною особою  

► заява не підлягає розгляду в судах в порядку цивільного судочинства  

► справа не підсудна цьому суду  

►  позивач до відкриття провадження у справі подав заяву про повернення йому позову  

► у випадку розшуку відповідача в разі неможливості розгляду справи у його відсутності  

► позивач відповідно до ухвали суду у встановлений строк не усуне недоліки щодо форми 

та змісту позовної заяви  

► у провадженні цього чи іншого суду є справа із спору між тими ж сторонами, про той 

самий предмет і з тих самих підстав  

► якщо позивач відповідно до ухвали суду у встановлений строк не оплатить витрати на 

інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи 

 

Завдання № 420 (складність 3) 

Які із перерахованих матеріально-правових наслідків відкриття провадження у справі 

названо правильно:  

► суб‘єкти спірних матеріальних правовідносин набувають статусу сторін цивільного 

процесу  

► переривається перебіг строку позовної давності  

► добросовісному володільцю відшкодовуються витрати щодо утримання спірного майна у 

разі його відчуження  

► виникають цивільно-процесуальні правовідносини  

► недобросовісному набувачу відшкодовуються витрати щодо утримання спірного майна у 



разі його відчуження  

► перебіг строку позовної давності зупиняється 

► заробітна плата у трудових спорах присуджується з моменту відкриття провадження  

► майно вважається спірним і може бути обмежене в обороті шляхом забезпечення позову  

► аліменти присуджуються з моменту відкриття провадження  

 

Розділ 15 ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ДО СУДОВОГО 

РОЗГЛЯДУ. ПРИЗНАЧЕННЯ СПРАВИ ДО РОЗГЛЯДУ 

Завдання № 422 (складність 1) 

Призначення експертизи є обов‘язковим за клопотанням хоча б однієї сторони, якщо у справі 

необхідно встановити:  

► характер і ступінь ушкодження здоров‘я;  

► вік особи  

► стан ушкодження здоров‘я;  

► чи хворіє особа психічними недугами;  

► чи може особа розуміти значення своїх дій та керувати ними; 

 

Завдання № 423 (складність 1) 

Судом може бути призначена додаткова експертиза у разі, якщо:  

► буде визнано, що первісна експертиза проведена з порушенням вимог передбачених в 

законі; 

► експерт відмовився від подачі висновку через недостатність поданих матеріалів;  

► висновок експерта буде визнано неправильним;  

► експерт відмовився від подачі висновку через неналежність поданих матеріалів  

► висновок експерта буде визнано неповним;  

 

Завдання № 424 (складність 1) 

Судом може бути призначена повторна експертиза у разі, якщо:  

► висновок експерта буде визнано неповним  

► висновок експерта буде визнано таким, що суперечить іншим матеріалам справи;  

► висновок експерта буде визнано неправильним; 

► висновок експерта буде визнано нечітким;  

► експерт відмовився від подачі висновку через недостатність необхідних знань для 

проведення експертизи;  

 

Завдання № 425 (складність 1) 

Вкажіть, які із наведених наслідків оскарження ухвали про забезпечення позову є 

правильними:  

► зупиняє її виконання;  

► не перешкоджає подальшому руху справи  

► зупиняє провадження у справі;  

► перешкоджає подальшому розгляду справи; 

► не зупиняє її виконання;  

 

Завдання № 426 (складність 2) 

Попереднє судове засідання проводиться з метою:  

► забезпечення правильного вирішення справи 



► з‘ясування можливості врегулювання спору до судового розгляду  

► захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, 

прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави  

► уточнення позовних вимог або заперечень проти позову  

► справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду і вирішення цивільної справи  

► забезпечення швидкого вирішення справи  

► вирішення питання про склад осіб, які братимуть участь у справі  

 

Завдання № 427 (складність 2) 

Призначення експертизи є обов‘язковим за клопотанням хоча б однієї сторони, якщо у справі 

необхідно встановити:  

► чи хворіє особа психічними недугами  

► вік особи, якщо про це немає відповідних документів і неможливо їх одержати  

► психічний стан особи 

► стан ушкодження здоров‘я  

► характер і ступінь ушкодження здоров‘я  

► вік особи  

► чи може особа розуміти значення своїх дій та керувати ними  

 

Завдання № 428 (складність 2) 

Судом може бути призначена повторна експертиза у разі, якщо:  

► експерт відмовився від подачі висновку через недостатність необхідних знань для 

проведення експертизи  

► висновок експерта буде визнано неповним  

► висновок експерта буде визнано необґрунтованим  

► висновок експерта буде визнано нечітким  

► висновок експерта буде визнано неправильним 

► висновок експерта буде визнано таким, що викликає сумніви в його правильності  

► висновок експерта буде визнано таким, що суперечить іншим матеріалам справи  

 

Завдання № 429 (складність 2) 

Вкажіть, які процесуальні дії суд уповноважений вчиняти лише за клопотанням осіб, які 

беруть участь у справі:  

► уточнювати позовні вимоги  

► залучення до участі у справі спеціаліста  

► вживати заходів забезпечення позову 

► уточнювати заперечення проти позову  

► проводити огляд письмових і речових доказів  

► проводити попереднє судове засідання  

► витребування доказів  

 

Завдання № 430 (складність 2) 

Для забезпечення правильного та швидкого вирішення справи на стадії провадження у справі 

до судового розгляду суд, якщо неможливо врегулювати спір:  

► з‘ясовує чи не бажають сторони укласти мирову угоду  

► визначає факти, які необхідно встановити для вирішення спору і які з них визнаються 

кожною стороною, а які підлягають доказуванню  

► з‘ясовує чи визнає позов відповідач 

► вирішує питання про проведення експертизи  

► вирішує питання про вжиття заходів забезпечення позову  



► уточнює позовні вимоги або заперечення проти позову  

► вирішує питання про склад осіб, які братимуть участь у справі  

 

Завдання № 431 (складність 2) 

Вкажіть способи забезпечення позову:  

► накладення арешту на предмети, що швидко псуються  

► заборона або встановлення обов‘язку вчинити певні дії тимчасовому адміністратору, 

ліквідатору банку або Національному банку України при здійсненні тимчасової адміністрації 

чи ліквідації банку  

► зупинення тимчасової адміністрації або ліквідації банку  

► встановлення обов‘язку вчинити певні дії 

► накладення арешту на допомогу по загальнообов‘язковому державному соціальному 

страхуванню  

► накладення арешту на заробітну плату  

► накладення арешту на стипендію у позовах про стягнення аліментів  

 

Завдання № 432 (складність 2) 

Забезпечення позову не допускається:  

► накладенням арешту на заробітну плату у позовах про відшкодування шкоди, завданої 

каліцтвом  

► накладенням арешту на заробітну плату  

► встановлення обов‘язку вчинити певні дії 

► зупиненням тимчасової адміністрації або ліквідації банку  

► зупиненням продажу описаного майна, якщо подано позов про право власності на це 

майно або виключення його з опису  

► забороною вчиняти певні дії  

► накладенням арешту на предмети, що швидко псуються  

 

Завдання № 433 (складність 2) 

Вкажіть положення, які є правильними щодо судових доручень:  

► ухвала про судове доручення підлягає апеляційному оскарженню  

► ЦПК не встановлює строк виконання судового доручення  

► судове доручення виконується у строк не більше десяти днів з дня отримання відповідним 

судом ухвали про судове доручення  

► судове доручення можливе в разі необхідності збирання доказів за межами родової 

підсудності суду, який розглядає справу  

► особи, які беруть участь у справі, не повідомляються про час та місце виконання судового 

доручення  

► судове доручення можливе в разі необхідності збирання доказів за межами територіальної 

підсудності суду, який розглядає справу 

► ухвала про судове доручення обов‘язкова для суду, якому вона адресована  

 

Завдання № 434 (складність 2) 

Вкажіть, які із наведених положень щодо призначення справи до розгляду є правильними:  

► в ухвалі суду про призначення справи до розгляду зазначається, які дії по підготовці 

справи до судового розгляду проведені  

► під час призначення справи до судового розгляду суд з‘ясовує наявність підстав для 

відмови у відкритті провадження у справі  

► після закінчення підготовки справи до судового розгляду суддя постановляє ухвалу, в якій 

встановлює дату розгляду справи 



► самостійної ухвали про призначення справи до судового розгляду суддя не виносить  

► справа має бути призначена до розгляду не пізніше місяця після закінчення дій по 

підготовці справи до судового розгляду  

► справа має бути призначена до розгляду не пізніше десяти днів з дня надходження заяви 

до суду  

► справа має бути призначена до розгляду не пізніше семи днів після закінчення дій по 

підготовці справи до судового розгляду  

 

Завдання № 435 (складність 3) 

Які дії вчиняє суд для врегулювання спору до судового розгляду:  

► з‘ясовує чи визнає позов відповідач;  

► з‘ясовує питання про склад осіб, які братимуть участь усправі 

► з‘ясовує чи не відмовляється позивач від позову;  

► з‘ясовує чи не бажають сторони передати справу на розгляд третейського суду;  

► з‘ясовує чи не бажає відповідач подати зустрічний позов;  

► уточнює позовні вимоги або заперечення проти позову;  

► з‘ясовує чи не бажає позивач подати заяву про залишення позову без розгляду;  

► з‘ясовує чи не бажають сторони укласти мирову угоду;  

► з‘ясовує чи є у відповідача заперечення проти позову;  

 

Завдання № 436 (складність 3) 

Для забезпечення правильного та швидкого вирішення справи на стадії провадження у справі 

до судового розгляду суд, якщо неможливо врегулювати спір:  

► уточнює позовні вимоги або заперечення проти позову;  

► у невідкладних випадках проводить огляд на місці;  

► з‘ясовує чи визнає позов відповідач;  

► визначає факти, які необхідно встановити для вирішення спору і які з них визнаються 

кожною стороною, а які підлягаю доказуванню;  

► з‘ясовує чи не бажають сторони укласти мирову угоду;  

► з‘ясовує чи не бажає відповідач подає зустрічний позов;  

► вирішує питання про вжиття заходів забезпечення позову;  

► вирішує питання про проведення експертизи 

► вирішує питання про склад осіб, які братиму участь у справі;  

 

Розділ 16 СУДОВИЙ РОЗГЛЯД 

Завдання № 438 (складність 1) 

Суд вправі за заявою особи, яка бере участь у справі, а також з власної ініціативи зупинити 

провадження у справі у випадках:  

► злиття, приєднання, поділу юридичної особи, яка була стороною у справі  

► смерті фізичної особи, яка була стороною у справі, якщо спірні правовідносини не 

допускають правонаступництва  

► смерті фізичної особи, яка була стороною у справі, якщо спірні правовідносини 

допускають правонаступництво 

► призначення судом експертизи  

► розшуку позивача  

 

Завдання № 439 (складність 1) 

Суд зобов‘язаний зупинити провадження у справі у разі:  

► призначення або заміни законного представника у випадках, передбачених ЦПК України 



► відмови позивача від позову, якщо така відмова прийнята судом  

► ліквідації юридичної особи, яка була однією із сторін у справі  

► захворювання сторони, підтвердженого медичною довідкою, що виключає можливість 

явки до суду протягом тривалого часу  

► перебування сторони на строковій військовій службі  

 

Завдання № 440 (складність 1) 

Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку відновлення провадження у справі:  

► про відновлення провадження у справі суд виносить рішення  

► відновлення провадження у справі після його зупинення не допускається 

► провадження у справі відновлюється ухвалою суду після усунення обставин, що 

викликали його зупинення  

► відновлення провадження у справі не впливає на перебіг процесуальних строків  

► після відновлення провадження у справі на розсуд суду сторін можна не викликати у 

судове засідання  

 

Завдання № 441 (складність 1) 

Суд закриває провадження у справі, якщо:  

► позивач відмовився від позову і відмова прийнята судом  

► заяву подано особою, яка не має цивільної процесуальної дієздатності  

► позивач подав заяву про залишення позову без розгляду  

► позивач до закінчення розгляду справи покинув судове засідання і не подав до суду заяви 

про розгляд справи за його відсутності 

► смерті фізичної особи, яка була стороною у справі, якщо спірні правовідносини 

допускають правонаступництво  

 

Завдання № 442 (складність 1) 

Суд закриває провадження у справі, якщо:  

► смерті фізичної особи, яка була стороною у справі, якщо спірні правовідносини 

допускають правонаступництво 

► заяву подано особою, яка не має цивільної процесуальної дієздатності  

► померла фізична особа, яка була однією із сторін у справі, якщо спірні правовідносини не 

допускають правонаступництва  

► позивач до закінчення розгляду справи покинув судове засідання і не подав до суду заяви 

про розгляд справи за його відсутності  

► позивач подав заяву про залишення позову без розгляду  

 

Завдання № 443 (складність 1) 

Строк розгляду цивільних справ становить:  

► не пізніше десяти днів з дня надходження позовної заяви до суду  

► п‘ятнадцять днів після закінчення дій з підготовки до судового розгляду  

► у справі про поновлення на роботі - не більше одного місяця з дня відкриття провадження 

у справі  

► не пізніше десяти днів з дня закінчення строку, встановленого для усунення недоліків 

позовної заяви 

► не більше одного місяця з дня відкриття провадження у справі -у справах про захист прав 

споживачів  

 



Завдання № 444 (складність 1) 

Вкажіть положення, які стосуються принципу безпосередності судового розгляду:  

►  розгляд справ в усіх судах проводиться усно і відкрито  

► позивач має право протягом усього розгляду справи відмовитися від позову повністю або 

частково 

► кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх 

вимог або заперечень  

► у разі заміни одного із суддів під час судового розгляду справа розглядається спочатку  

► цивільне судочинство здійснюється державною мовою  

 

Завдання № 445 (складність 2) 

Суд вправі за заявою особи, яка бере участь у справі, а також з власної ініціативи зупинити 

провадження у справі у випадках:  

► злиття, приєднання, поділу юридичної особи, яка була стороною у справі  

► призначення судом експертизи  

► перебування сторони на строковій військовій службі  

► розшуку позивача  

► смерті фізичної особи, яка була стороною у справі, якщо спірні правовідносини 

допускають правонаступництво 

► перебування сторони на альтернативній (невійськовій) службі  

► смерті фізичної особи, яка була стороною у справі, якщо спірні правовідносини не 

допускають правонаступництва  

 

Завдання № 446 (складність 2) 

Суд зобов‘язаний зупинити провадження у справі у разі:  

► відмови позивача від позову, якщо така відмова прийнята судом  

►  неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в 

порядку конституційного, цивільного, господарського, кримінального чи адміністративного 

судочинства  

►  перебування сторони на строковій військовій службі  

►  перебування сторони на альтернативній (невійськовій) службі  

► злиття, приєднання, поділу юридичної особи, яка була стороною у справі  

► смерті фізичної особи, яка була стороною у справі, якщо спірні правовідносини 

допускають правонаступництво 

►  ліквідації юридичної особи, яка була однією із сторін у справі  

 

Завдання № 447 (складність 2) 

Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку відновлення провадження у справі:  

► відновлення провадження у справі після його зупинення не допускається 

►  з дня відновлення провадження у справі перебіг процесуальних строків починається 

заново  

► з дня відновлення провадження у справі перебіг процесуальних строків продовжується  

►  відновлення провадження у справі не впливає на перебіг процесуальних строків  

►  після відновлення провадження у справі на розсуд суду сторін можна не викликати у 

судове засідання  

► про відновлення провадження у справі суд виносить рішення  

► провадження у справі відновлюється ухвалою суду після усунення обставин, що 

викликали його зупинення  

 



Завдання № 448 (складність 2) 

Суд закриває провадження у справі, якщо:  

►  позивач подав заяву про залишення позову без розгляду  

► заяву подано особою, яка не має цивільної процесуальної дієздатності  

►  позивач відмовився від позову і відмова прийнята судом  

► смерті фізичної особи, яка була стороною у справі, якщо спірні правовідносини 

допускають правонаступництво  

►  сторони уклали мирову угоду і вона визнана судом  

►  позивач до закінчення розгляду справи покинув судове засідання і не подав до суду заяви 

про розгляд справи за його відсутності  

►  набрала законної сили ухвала про закриття провадження у справі у зв‘язку з відмовою 

позивача від позову, постановленя з приводу спору між тими самими сторонами, про той 

самий предмет і з тих самих підстав 

 

Завдання № 449 (складність 2) 

Суд закриває провадження у справі, якщо:  

► заяву подано особою, яка не має цивільної процесуальної дієздатності  

►  позивач до закінчення розгляду справи покинув судове засідання і не подав до суду заяви 

про розгляд справи за його відсутності  

► позивач відмовився від позову і відмова прийнята судом  

►  померла фізична особа, яка була однією із сторін у справі, якщо спірні правовідносини не 

допускають правонаступництва  

►  смерті фізичної особи, яка була стороною у справі, якщо спірні правовідносини 

допускають правонаступництво 

►  позивач подав заяву про залишення позову без розгляду  

►  ліквідовано юридичну особу, яка була однією із сторін у справі  

 

Завдання № 450 (складність 2) 

Строк розгляду цивільних справ становить:  

►  не пізніше десяти днів з дня надходження позовної заяви до суду  

►  не більше одного місяця з дня відкриття провадження у справі -у справах про поновлення 

на роботі 

►  п‘ятнадцять днів після закінчення дій з підготовки до судового розгляду  

► не більше одного місяця з дня відкриття провадження у справі -у справах про захист прав 

споживачів  

►  не пізніше десяти днів з дня закінчення строку, встановленого для усунення недоліків 

позовної заяви  

►  не більше двох місяців з дня відкриття провадження у справі  

►  не більше одного місяця з дня відкриття провадження у справі -у справах про стягнення 

аліментів  

 

Завдання № 451 (складність 2) 

Вкажіть положення, які стосуються принципу безпосередності судового розгляду:  

►  справа розглядається одним і тим самим складом суду  

►  позивач має право протягом усього розгляду справи відмовитися від позову повністю або 

частково 

►  цивільне судочинство здійснюється державною мовою  

►  кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх 

вимог або заперечень  

► у разі заміни одного із суддів під час судового розгляду справа розглядається спочатку  

►  суд під час розгляду справи повинен безпосередньо дослідити докази у справі  



►  розгляд справ в усіх судах проводиться усно і відкрито  

 

Завдання № 452 (складність 2) 

Які з обов‘язків осіб, присутніх в залі судового засідання, вказані правильно:  

► беззаперечно підкорятися розпорядженням головуючого  

► передавати документи та інші матеріали головуючому через секретаря судового засідання  

► не виконувати вказівки головуючого, якщо вони з ними не погоджуються  

► виходити з залу судового засідання з дозволу головуючого  

►  вставати, коли входить і виходить суд  

► передавати документи та інші матеріали головуючому через судового розпорядника  

► звертатися до суду словами: ―Пане головуючий!‖ 

 

Завдання № 453 (складність 2) 

Суд відкладає розгляд справи в межах строків судового розгляду у разі:  

► неявки в судове засідання однієї із сторін або будь-кого з інших осіб, які беруть участь у 

справі, про яких нема відомостей, що їм вручені судові повістки  

► неявки належним чином повідомленого відповідача, причини неявки якого визнані 

неповажними  

► неявки в судове засідання представника позивача без поважних причин  

► першої неявки в судове засідання сторони або будь-кого з інших осіб, які беруть участь у 

справі, оповіщених у встановленому порядку про час і місце судового розгляду, якщо вони 

повідомили про причини неявки, які судом визнано поважними 

► неявки в судове засідання секретаря судового засідання  

► неявки належним чином повідомленого відповідача, який не повідомив про причини 

неявки  

► першої неявки без поважних причин належним чином повідомленого позивача в судове 

засідання або неповідомлення ним про причини неявки, якщо від нього не надійшла заява 

про розгляд справи за його відсутності  

 

Завдання № 454 (складність 2) 

Вкажіть положення, які є правильними щодо протоколів окремих процесуальних дій:  

► під час вчинення окремої процесуальної дії поза судовим засіданням складається 

протокол  

► протокол повинен бути оформлений не пізніше наступного дня після вчинення окремої 

процесуальної дії  

► протокол повинен бути оформлений не пізніше п‘яти робочих днів після вчинення 

окремої процесуальної дії  

► протокол окремої процесуальної дії до матеріалів справи не приєднується до справи  

► під час вчинення окремої процесуальної дії поза судовим засіданням протокол 

складається лише коли вказівка на це міститься в ухвалі суду  

► протокол окремої процесуальної дії приєднується до справи  

► протокол повинен бути оформлений не пізніше трьох днів після вчинення окремої 

процесуальної дії 

 

Завдання № 455 (складність 2) 

Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку та наслідків закриття провадження у 

справі:  

► якщо провадження у справі закривається у зв‘язку з непідсудністю справи даному судові, 

суд повинен повідомити заявникові, до юрисдикції якого суду віднесено розгляд таких справ  

► у разі закриття провадження у справі повторне звернення до суду з приводу спору між 



тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав не допускається  

► якщо провадження у справі закривається у зв‘язку з неможливістю розгляду цієї справи до 

вирішення іншої справи, що розглядається в порядку цивільного судочинства, суд повинен 

повідомити заявникові, до юрисдикції якого суду віднесено розгляд таких справ  

► про закриття провадження у справі суд постановляє постанову  

► у разі закриття провадження у справі допускається повторне звернення до суду з приводу 

спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав 

► якщо провадження у справі закривається з підстави, що справа не підлягає розгляду в 

порядку цивільного судочинства, суд повинен повідомити заявникові, до юрисдикції якого 

суду віднесено розгляд таких справ  

► про закриття провадження у справі суд постановляє ухвалу  

 

Завдання № 456 (складність 2) 

Суд постановляє ухвалу про залишення заяви без розгляду, якщо:  

► спір між тими самим сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав 

розглядається в іншому суді  

► заяву подано особою, яка не має цивільної процесуальної дієздатності  

► позивач подав заяву про залишення позову без розгляду 

► померла фізична особа, яка була однією із сторін у справі, якщо спірні правовідносини не 

допускають правонаступництва  

► сторони уклали мирову угоду і вона визнана судом  

► справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства  

► набрали законної сили рішення суду або ухвала суду про закриття провадження у справі у 

зв'язку з відмовою позивача від позову або укладенням мирової угоди сторін, ухвалені або 

постановлені з приводу спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих 

самих підстав  

 

Завдання № 457 (складність 2) 

Суд закриває провадження у справі, якщо:  

► сторони уклали мирову угоду і вона визнана судом  

► спір між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав 

розглядається в іншому суді  

► ліквідовано юридичну особу, яка була однією із сторін у справі  

► заяву подано особою, яка не має цивільної процесуальної дієздатності  

► позивач відмовився від позову і відмова прийнята судом  

► заяву від імені заінтересованої особи подано особою, яка не має повноважень на ведення 

справи  

► між сторонами укладено договір про передачу спору на вирішення до третейського суду і 

від відповідача надійшло до початку з'ясування обставин у справі та перевірки їх доказами 

заперечення проти вирішення спору в суді 

 

Завдання № 458 (складність 2) 

Суд закриває провадження у справі, якщо:  

► померла фізична особа, яка була однією із сторін у справі, якщо спірні правовідносини не 

допускають правонаступництва  

►  набрала законної сили ухвала суду про закриття провадження у справі у зв'язку з 

укладенням мирової угоди сторін, постановлена з приводу спору між тими самими 

сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав 

► набрало законної сили рішення суду, ухвалене з приводу спору між тими самими 

сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав  

► спір між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав 



розглядається в іншому суді  

► між сторонами укладено договір про передачу спору на вирішення до третейського суду і 

від відповідача надійшло до початку з'ясування обставин у справі та перевірки їх доказами 

заперечення проти вирішення спору в суді  

► заяву подано особою, яка не має цивільної процесуальної дієздатності  

► заяву від імені заінтересованої особи подано особою, яка не має повноважень на ведення 

справи  

 

Завдання № 459 (складність 2) 

Суд постановляє ухвалу про залишення заяви без розгляду, якщо:  

► особа, в інтересах якої у встановлених законом випадках відкрито провадження у справі 

за заявою іншої особи, не підтримує заявлених вимог і від неї надійшла відповідна заява 

► сторони уклали мирову угоду і вона визнана судом  

► померла фізична особа, яка була однією із сторін у справі, якщо спірні правовідносини не 

допускають правонаступництва  

► позивач відмовився від позову і відмова прийнята судом  

► належним чином повідомлений позивач повторно не з‘явився в судове засідання, якщо від 

нього не надійшла заява про розгляд справи за його відсутності  

► між сторонами укладено договір про передачу спору на вирішення до третейського суду і 

від відповідача надійшло до початку з‘ясування обставин у справі та перевірки їх доказами 

заперечення проти вирішення спору в суді  

► справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства  

 

Завдання № 460 (складність 2) 

Суд зобов'язаний зупинити провадження у справі у разі:  

► розшуку відповідача в разі неможливості розгляду справи за його відсутності  

► перебування сторони на строковій військовій службі або альтернативній (невійськовій) 

службі не за місцем проживання  

► звернення із судовим дорученням про надання правової допомоги до іноземного суду або 

іншого компетеного органу іноземної держави  

► надання сторонам у справі про розірвання шлюбу строку для примирення  

► захворювання сторони, підтвердженого медичною довідкою, що виключає можливість 

явки до суду протягом тривалого часу  

► призначення або заміни законного представника у випадках, передбачних ЦПК України 

► перебування сторони у тривалому службовому відрядженні  

 

Завдання № 461 (складність 2) 

Суд може за заявою особи, яка бере участь у справі, а також з власної ініціативи зупинити 

провадження у справі у випадках:  

► злиття, приєднання, поділу, перетворення юридичної особи, яка була стороною у справі  

► перебування сторони у тривалому службовому відрядженні  

► перебування позивача або відповідача у складі Збройних Сил України або інших 

утворених відповідно до закону військових формувань, що переведені на воєнний стан  

► якщо справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства 

► смерті або оголошення фізичної особи померлою, яка була стороною у справі, якщо спірні 

правовідносини допускають правонаступництво  

► перебування сторони на строковій військовій службі або альтернативній (невійськовій) 

службі не за місцем проживання  

► направлення судового доручення щодо збирання доказів  

 



Завдання № 462 (складність 2) 

Суд відкладає розгляд справи в межах строків судового розгляду у разі:  

► якщо суд визнає потрібним, щоб сторона, яка подала заяву про розгляд справи за її 

відсутності, дала особисті пояснення  

► неявки в судове засідання однієї із сторін або будь-кого з інших осіб, які беруть участь у 

справі, про яких нема відомостей, що їм вручені судові повістки  

► якщо сторона залишить залу судового засідання  

► неявки відповідача, причину неявки якого буде визнано неповажною  

► першої неявки в судове засідання сторони або будь-кого з інших осіб, які беруть участь у 

справі, оповіщених у встановленому порядку про час і місце судового розгляду, якщо вони 

повідомили про причини неявки, які судом визнано поважними 

► неявки представника в судове засідання без поважних причин або неповідомлення ним 

про причини неявки  

► неявки відповідача, повідомленого належним чином, який не повідомив суд про причини 

своєї неявки  

 

Завдання № 463 (складність 2) 

Дії суду, пов‘язані із початком розгляду справи по суті:  

► відмовою позивача від позову, визнанням позову відповідачем  

► роз‘ясненням прав та обов‘язків експерта  

► з'ясовується, чи підтримує позивач свої вимоги, чи визнає відповідач вимоги позивача та 

чи не бажають сторони укласти мирову угоду або звернутися для вирішення спору до 

третейського суду  

► розглядом судом заяв і клопотань осіб, які беруть участь у справі  

► доповіддю головуючого про зміст заявлених вимог та про визнання сторонами певних 

обставин під час попереднього судового засідання 

► у разі розгляду справи за відсутності відповідача головуючий доповідає про позицію 

останнього щодо заявлених вимог, викладену в письмових поясненнях  

► видаленням свідків із зали судового засідання  

 

Завдання № 464 (складність 2) 

Які з обов‘язків осіб, присутніх в залі судового засідання, вказані правильно:  

► подавати докази  

► беззаперечно підкорятися розпорядженням головуючого  

► брати участь у судових засіданнях  

► виходити з залу судового засідання з дозволу головуючого  

► вставати, коли входить і виходить суд  

► додержуватися в судовому засіданні встановленого порядку 

► не виконувати вказівки головуючого, якщо вони з ними не погоджуються  

 

Завдання № 465 (складність 2) 

Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку проведення судових дебатів:  

► головуючий не може зупинити промовця навіть тоді, коли він виходить за межі справи, 

що розглядається судом, або повторюється  

► суд не може обмежувати тривалість судових дебатів певним часом 

► у судових дебатах виступають з промовами також експерти, свідки, перекладачі  

► у цих промовах можна посилатися лише на обставини і докази, досліджені в судовому 

засіданні  

► суд може обмежувати тривалість судових дебатів певним часом  

► за клопотанням сторін і третіх соіб у судових дебатах можуть виступати лише їхні 

представники  



► у судових дебатах першим надається слово відповідачу та його представнику  

 

Завдання № 466 (складність 2) 

Суд постановляє ухвалу про залишення заяви без розгляду, якщо:  

► померла фізична особа, яка була однією із сторін у справі, якщо спірні правовідносини не 

допускають правонаступництва  

► позивач відмовився від позову і відмова прийнята судом  

► заяву від імені заінтересованої особи подано особою, яка не має повноважень на ведення 

справи  

► особа, в інетерсах якої у встановлених законом випадках відкрито провадження у справі 

за заявою іншої особи, не підтримує заявлених вимог і від неї надійшла відповідна заява  

► сторони уклали мирову угоду і вона визнана судом  

► спір між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав 

розглядається в іншому суді 

► справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства  

 

Завдання № 467 (складність 2) 

Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку відкладення розгляду справи або 

оголошення перерви в її розгляді:  

► у разі відкладення розгляду справи суд повинен допитати свідків, які з'явилися 

► якщо розгляд справи відкладався, справа розглядається спочатку  

► суд, відкладаючи розгляд справи або оголошуючи перерву в її розгляді, не призначає день 

нового судового засідання або його продовження відразу, а вирішує це питання згодом 

окремою ухвалою, про що повідомляє учасників цивільного процесу, присутніх у судовому 

засіданні  

► якщо розгляд справи відкладався, розгляд справи продовжується з того місця, на якому 

його було перервано  

► у разі неможливості продовження розгляду справи у зв‘язку з необхідністю подання 

нових доказів суд оголошує перерву на час, необхідний для цього  

► у справі про розірвання шлюбу суд не може відкласти розгляд справи  

► у разі відкладення розгляду справи суд не вправі допитувати свідків, які з'явилися  

 

Завдання № 468 (складність 2) 

Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку та наслідків закриття провадження у 

справі:  

► якщо провадження у справі закривається з підстави, що справа не підлягає розгляду в 

порядку цивільного судочинства, суд повинен повідомити заявникові, до юрисдикції якого 

суду віднесено розгляд таких справ  

► якщо провадження у справі закривається у зв‘язку з неможливістю розгляду цієї справи до 

вирішення іншої справи, що розглядається в порядку цивільного судочинства, суд повинен 

повідомити заявникові, до юрисдикції якого суду віднесено розгляд таких справ  

► про закриття провадження у справі суд постановляє ухвалу  

► у разі закриття провадження у справі повторне звернення до суду з приводу спору між 

тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав не допускається 

► особа, провадження у справі якої закрито, після усунення умов, що були підставою для 

закриття провадження у справі, має право звернутися до суду повторно  

► у разі закриття провадження у справі допускається повторне звернення до суду з приводу 

спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав  

► про закриття провадження у справі суд постановляє постанову  

 



Завдання № 469 (складність 3) 

Суд закриває провадження у справі, якщо:  

► відповідач визнав позов 

► ліквідовано юридичну особу, яка була однією із сторін у справі  

► між сторонами укладено договір про передачу спору на вирішення до третейського суду і 

від відповідача надійшло до початку з'ясування обставин у справі та перевірки їх доказами 

заперечення проти вирішення спору в суді  

► спір між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав 

розглядається в іншому суді  

► справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства  

► позивач відмовився від позову і відмова прийнята судом  

► сторони уклали мирову угоду і вона визнана судом  

► заяву від імені заінтересованої особи подано особою, яка не має повноважень на ведення 

справи  

► заяву подано особою, яка не має цивільної процесуальної дієздатності  

 

Завдання № 470 (складність 3) 

Суд постановляє ухвалу про залишення заяви без розгляду, якщо:  

► особа, в інтересах якої у встановлених законом випадках відкрито провадження у справі 

за заявою іншої особи, не підтримує заявлених вимог і від неї надійшла відповідна заява 

► позивач відмовився від позову і відмова прийнята судом  

► позивач до закінчення розгляду справи покинув судове засідання і не подав до суду заяви 

про розгляд справи за його відсутності  

► належним чином повідомлений позивач повторно не з‘явився в судове засідання, якщо від 

нього не надійшла заява про розгляд справи за його відсутності  

► померла фізична особа, яка була однією із сторін у справі, якщо спірні правовідносини не 

допускають правонаступництва  

► сторони уклали мирову угоду і вона визнана судом  

► справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства  

► набрали законної сили рішення суду або ухвала суду про закриття провадження у справі у 

зв'язку з відмовою позивача від позову або укладенням мирової угоди сторін, ухвалені або 

постановлені з приводу спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих 

самих підстав  

► позивач поав заяву про залишення позову без розгляду  

 

Завдання № 471 (складність 3) 

Суд зобов'язаний зупинити провадження у справі у разі:  

► перебування позивача або відповідача у складі Збройних Сил України або інших 

утворених відповідно до закону військових формувань, що переведені на воєнний стан  

► захворювання сторони, підтвердженого медичною довідкою, що виключає можливість 

явки до суду протягом тривалого часу  

► призначення або заміни законного представника сторони чи третьої особи у випадках, 

встановлених ЦПК України  

► розшуку відповідача в разі неможливості розгляду справи за його відсутності 

► звернення із судовим дорученням про надання правової допомоги до іноземного суду або 

іншого компетентного органу іноземної держави  

► неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в 

порядку конституційного, цивільного, господарського, кримінального чи адміністративного 

судочинства  

► смерті або оголошення фізичної особи померлою, яка була стороною у справі, якщо спірні 

правовідносини допускають правонаступництво  

► перебування сторони у тривалому службовому відрядженні  



► перебування сторони на строковій військовій службі або альтернативній (невійськовій) 

службі не за місцем проживання  

 

Завдання № 472 (складність 3) 

Суд може за заявою особи, яка бере участь у справі, а також з власної ініціативи зупинити 

провадження у справі у випадках:  

► захворювання сторони, підтвердженого медичною довідкою, що виключає можливість 

явки до суду протягом тривалого часу  

► перебування сторони на строковій військовій службі або альтернативній (невійськовій) 

службі не за місцем проживання 

► перебування позивача або відповідача у складі Збройних Сил України або інших 

утворених відповідно до закону військових формувань, що переведені на воєнний стан  

► перебування сторони у тривалому службовому відрядженні  

► розшуку відповідача в разі неможливості розгляду справи за його відсутності  

► злиття, приєднання, поділу, перетворення юридичної особи, яка була стороною у справі  

► смерті або оголошення фізичної особи померлою, яка була стороною у справі, якщо спірні 

правовідносини допускають правонаступництво  

► направлення судового доручення щодо збирання доказів у порядку, встановленому ЦПК 

України  

► якщо справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства  

 

Завдання № 473 (складність 3) 

Суд відкладає розгляд справи в межах строків судового розгляду у разі:  

► якщо сторона залишить залу судового засідання  

► неявки відповідача, причину неявки якого буде визнано неповажною  

► неявки відповідача, повідомленого належним чином, який не повідомив суд про причини 

своєї неявки  

► повторної неявки в судове засідання позивача, повідомленого належним чином, без 

поважної причини або неповідомлення ним про причину повторної неявки, якщо від нього не 

надійшла заява про розгляд справи за його відсутності  

► першої неявки без поважних причин належним чином повідомленого позивача в судове 

засідання або неповідомлення ним про причини неявки, якщо від нього не надійшла заява 

про розгляд справи за його відсутності  

► неявки в судове засідання однієї із сторін або будь-кого з інших осіб, які беруть участь у 

справі, про яких нема відомостей, що їм вручені судові повістки  

► якщо суд визнає потрібним, щоб сторона, яка подала заяву про розгляд справи за її 

відсутності, дала особисті пояснення  

► неявки представника в судове засідання без поважних причин або неповідомлення ним 

про причини неявки  

► неявки в судове засідання сторони або будь-кого з інших осіб, які беруть участь у справі, 

оповіщених у встановленому порядку про час і місце судового розгляду, якщо вони 

повідомили про причини неявки, які судом визнано поважними 

 

Завдання № 474 (складність 3) 

Розгляд справи по суті розпочинається:  

► з'ясовується, чи підтримує позивач свої вимоги, чи визнає відповідач вимоги позивача та 

чи не бажають сторони укласти мирову угоду або звернутися для вирішення спору до 

третейського суду  

► роз‘ясненням прав та обов‘язків експерта  

► роз‘ясненням особам, які беруть участь у справі, їх прав і обов‘язків  

► доповіддю головуючого про зміст заявлених вимог та про визнання сторонами певних 



обставин під час попереднього судового засідання  

► у разі розгляду справи за відсутності відповідача головуючий доповідає про позицію 

останнього щодо заявлених вимог, викладену в письмових поясненнях  

► видаленням свідків із зали судового засідання  

► відмовою позивача від позову, визнанням позову відповідачем  

► оголошенням складу суду і роз‘ясненням права відводу 

► розглядом судом заяв і клопотань осіб, які беруть участь у справі  

 

Завдання № 475 (складність 3) 

Які з обов‘язків осіб, присутніх в залі судового засідання, вказані правильно:  

► беззаперечно підкорятися розпорядженням головуючого  

► не виконувати вказівки головуючого, якщо вони з ними не погоджуються  

► виходити з залу судового засідання з дозволу головуючого  

► додержуватися в судовому засіданні встановленого порядку 

► передавати документи та інші матеріали головуючому через судового розпорядника  

► вставати, коли входить і виходить суд  

► передавати документи та інші матеріали головуючому через секретаря судового засідання  

► подавати докази  

► брати участь у судових засіданнях  

 

Завдання № 476 (складність 3) 

Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку проведення судових дебатів:  

► суд не може обмежувати тривалість судових дебатів певним часом 

► у судових дебатах першим надається слово відповідачу та його представнику  

► у органи та особи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших 

осіб, виступають у судових дебатах першими  

► головуючий може зупинити промовця лише тоді, коли він виходить за межі справи, що 

розглядається судом, або повторюється  

► у цих промовах можна посилатися лише на обставини і докази, досліджені в судовому 

засіданні  

► у судових дебатах виступають з промовами також експерти, свідки, перекладачі  

► суд може обмежувати тривалість судових дебатів певним часом  

► головуючий не може зупинити промовця навіть тоді, коли він виходить за межі справи, 

що розглядається судом, або повторюється  

► якщо під час судових дебатів виникає необхідність з'ясування нових обставин, що мають 

значення для справи, або дослідження нових доказів, суд постановляє ухвалу про зупинення 

провадження у справі до з‘ясування цих обставин  

 

Завдання № 477 (складність 3) 

Суд постановляє ухвалу про залишення заяви без розгляду, якщо:  

► належним чином повідомлений позивач повторно не з'явився в судове засідання, якщо від 

нього не надійшла заява про розгляд справи за його відсутності 

► справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства  

► позивач відмовився від позову і відмова прийнята судом  

► заяву подано особою, яка не має цивільної процесуальної дієздатності  

► набрали законної сили рішення суду або ухвала суду про закриття провадження у справі у 

зв'язку з відмовою позивача від позову або укладенням мирової угоди сторін, ухвалені або 

постановлені з приводу спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих 

самих підстав  

► померла фізична особа, яка була однією із сторін у справі, якщо спірні правовідносини не 

допускають правонаступництва  



► сторони уклали мирову угоду і вона визнана судом  

► між сторонами укладено договір про передачу спору на вирішення до третейського суду і 

від відповідача надійшло до початку з‘ясування обставин у справі та перевірки їх доказами 

заперечення проти вирішення спору в суді  

► спір між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав 

розглядається в іншому суді  

 

Завдання № 478 (складність 3) 

Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку та наслідків закриття провадження у 

справі:  

► якщо провадження у справі закривається у зв‘язку з непідсудністю справи даному судові, 

суд повинен повідомити заявникові, до юрисдикції якого суду віднесено розгляд таких справ  

► особа, провадження у справі якої закрито, після усунення умов, що були підставою для 

закриття провадження у справі, має право звернутися до суду повторно 

► у разі закриття провадження у справі допускається повторне звернення до суду з приводу 

спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав  

► у разі закриття провадження у справі повторне звернення до суду з приводу спору між 

тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав не допускається  

► наявність ухвали про закриття провадження у зв'язку з прийняттям відмови позивача від 

позову не позбавляє відповідача в цій справі права на звернення до суду за вирішенням цього 

спору  

► якщо провадження у справі закривається з підстави, що справа не підлягає розгляду в 

порядку цивільного судочинства, суд повинен повідомити заявникові, до юрисдикції якого 

суду віднесено розгляд таких справ  

► якщо провадження у справі закривається у зв‘язку з неможливістю розгляду цієї справи до 

вирішення іншої справи, що розглядається в порядку цивільного судочинства, суд повинен 

повідомити заявникові, до юрисдикції якого суду віднесено розгляд таких справ  

► про закриття провадження у справі суд постановляє постанову  

► про закриття провадження у справі суд постановляє ухвалу  

 

Розділ 17 СУДОВІ РІШЕННЯ 

Завдання № 480 (складність 1) 

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 роз‘яснення експертові його прав і обов‘язків 

► питання про можливість розгляду справи у разі неявки в судове засідання спеціаліста  

► питання про можливість розгляду справи у разі неявки в судове засідання свідка  

 

Завдання № 481 (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 три дні 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  

► 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 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  

 

Завдання № 482 (складність 1) 

Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку постановлення ухвал в цивільному 

процесі:  

► ухвали суду, постановлені окремим процесуальним документом, підписуються секретарем 

судового засідання і приєднуються до справи  

► ухвали, постановлені в судовому засіданні, оголошуються не пізніше наступного дня 

після їх постановлення. 

► 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 суду, які оформлюються окремим процесуальним документом, постановляються 

не виходячи до нарадчої кімнати, інші ухвали суд може постановити тільки в нарадчій 

кімнаті  

 

Завдання № 483 (складність 1) 

Суд може постановити окрему ухвалу у випадку:  

► якщо суд під час ухвалення рішення виникає потреба з‘ясувати будь-яку обставину 

шляхом повторного допиту свідків  

► 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 розгляду справи виявив порушення законодавства  

► якщо сторони клопочуть про витребування доказів, отримати які вони самостійно не 

можуть 

 

Завдання № 484 (складність 1) 

Оцінка доказів судом повинна ґрунтуватися на:  

► змагальності сторін  

► повторному дослідженні всіх матеріалів справи в нарадій кімнаті при ухваленні рішення 

► безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів  

► принципі диспозитивності  

► законності  

 

Завдання № 485 (складність 1) 

У чому полягає властивість законності і обґрунтованості судового рішення:  

► в судовому рішенні в зрозумілій формі повинна бути дана відповідь на два основні 

питання: доля позову, розмір задоволених вимог  

► рішення повинно бути викладено точно, грамотно, без помилок  

► 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  

 

Завдання № 486 (складність 1) 

Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку проголошення рішення суду:  

► 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  

► 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 

► після проголошення рішення суд, який його ухвалив, не може сам скасувати або змінити 

це рішення  

► рішення суду або його вступна та резолютивна частини проголошуються не пізніше 

наступного дня після закінчення судового розгляду  

 

Завдання № 487 (складність 2) 

Шляхом постановлення самостійних ухвал судом вирішуються:  

► питання про можливість розгляду справи у разі неявки в судове засідання спеціаліста  

► питання про роз‘яснення свідкові його прав і обов‘язків  

► 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 

► клопотання та заяви осіб, які беруть участь у справі  

 

Завдання № 488 (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  

► 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 

► 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  

► суди ухвалюють рішення іменем України негайно після закінчення судового розгляду  

► рішення суду ухвалюється, оформлюється і підписується в нарадчій кімнаті суддею, а в 

разі колегіального розгляду -суддями, які розглядали справу  

► 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 не пізніше наступного дня після 

закінчення розгляду справи  

 

Завдання № 489 (складність 2) 

Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку постановлення ухвал в цивільному 

процесі:  

► 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 в судовому засіданні, оголошуються негайно після їх постановлення  

► ухвали суду, постановлені окремим процесуальним документом, підписуються суддею 

(суддями) 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. 

► ухвали суду, які оформлюються окремим процесуальним документом, постановляються в 

нарадчій кімнаті, інші ухвали суд може постановити, не виходячи до нарадчої кімнати  

 

Завдання № 490 (складність 2) 

Суд може постановити окрему ухвалу у випадку:  

► якщо суд під час розгляду справи не виявив жодних порушень законодавства  

► якщо суд під час розгляду справи не встановив причини та умови, що сприяли вчиненню 

порушення  

► якщо суд під час ухвалення рішення виникає потреба з‘ясувати будь-яку обставину 

шляхом повторного допиту свідків  

► якщо суд під час розгляду справи встановив причини та умови, що сприяли вчиненню 

порушення  

►  якщо суд під час розгляду справи виявив порушення закону  

► якщо суд виявив необхідність дослідження додаткових доказів  

► якщо сторони клопочуть про витребування доказів, отримати які вони самостійно не 

можуть 

 

Завдання № 491 (складність 2) 

Оцінка доказів судом повинна ґрунтуватися на:  

► безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів  

► змагальності сторін  

► судовому розсуді  

► законності  

► принципі диспозитивності  

► повторному дослідженні всіх матеріалів справи в нарадчій кімнаті при ухваленні рішення 

► всебічному, повному, об‘єктивному дослідженні наявних у справі доказів  

 

Завдання № 492 (складність 2) 

У чому полягає властивість законності і обґрунтованості судового рішення:  

► рішення повинно бути наділене ознаками виконавчості 

► 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  

► рішення повинно бути викладено точно, грамотно, без помилок  

► суд, виконавши всі вимоги цивільного судочинства, вирішив справу згідно із законом  

► в судовому рішенні в зрозумілій формі повинна бути дана відповідь на два основні 

питання: доля позову, розмір задоволених вимог  

► всесторонній характер судового рішення  

 

Завдання № 493 (складність 2) 

Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку проголошення рішення суду:  

► 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  

► 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  

► 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 

► 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  

► після проголошення рішення суд, який його ухвалив, не може сам скасувати або змінити 

це рішення  

 

Завдання № 494 (складність 2) 

Суд може постановити ухвалу, в якій роз‘яснює своє рішення, не змінюючи при цьому його 

змісту, якщо:  

► 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  

► судом не вирішено питання про судові витрати  

► рішення суду є незрозумілим для державного виконавця 

► суд допустив помилки у судовому рішенні, які не встиг виправити у встановлений ЦПК 

строк  

► стосовно якої-небудь позовної вимоги, з приводу якої сторони подавали докази і давали 

пояснення, не ухвалено рішення  

► суд не допустив негайного виконання рішення у випадках, встановлених ЦПК  

 

Завдання № 495 (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, негайно після 

проголошення такого рішення  

► копії судових рішень повторно видаються за заявою особи за плату у розмірі, 

встановленому законодавством  

► 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  

► особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні, 

повідомляються про ухвалене судове рішення шляхом публікації в пресі 

► 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  

 

Завдання № 496 (складність 2) 

Якими є наслідки набрання рішенням суду законної сили:  

► 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  

► 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 

► якщо справу розглянуто за заявою прокурора, рішення суду, що набрало законної сили, не 

є обов'язковим для особи, в інтересах якої було розпочато справу.  

► 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  

► після набрання рішенням суду законної сили воно не може бути оскаржене  

► після набрання рішенням суду законної сили треті особи із самостійними вимогами 

можуть 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, 

кожна сторона має право шляхом пред'явлення нового позову вимагати зміни розміру 

платежів  

 

Завдання № 497 (складність 2) 

За формою судові рішення в цивільному процесі класифікуються на:  

► розпорядження 

► рішення  

► письмові  

► ухвала  

► усні  

► жодна з наведених відповідей не є правильною  

► постанова  

 

Завдання № 498 (складність 2) 

Під час ухвалення рішення суд вирішує такі питання:  

► чи перебувають сторони у родинних відносинах  

► чи є у представника повноваження належним чином посвідчені на здійснення 

процесуального представництва 

► як розподілити між сторонами судові витрати  

► чи достатньо часу було виділено на судові дебати  

► чи правдивими були покази свідків  

► чи є підстави для скасування заходів забезпечення позову  



► які правовідносини сторін випливають із встановлених обставин  

 

Завдання № 499 (складність 2) 

Суб‘єктом ініціювання ухвалення додаткового рішення може бути:  

► третя особа, що заявляє самостійні вимоги  

► прокурор, який ініціював процес  

► судовий розпорядник  

► суд, що ухвалив рішення  

► жодна з наведених відповідей не є правильною 

► родичі відповідача  

► секретар судового засідання  

 

Завдання № 500 (складність 2) 

Ухвала суду, що постановляється як окремий документ, складається з:  

► описової, мотивувальної частини 

► вступної частини  

► заперечення  

► додатків  

► резолютивної частини  

► висновку  

► обґрунтування  

 

Завдання № 501 (складність 2) 

Рішення суду складається з:  

► заперечення 

► ствердження фактів  

► резолютивної частини  

► вступної частини  

► описової, мотивувальної частини  

► обґрунтування  

► висновку  

 

Завдання № 502 (складність 2) 

Вкажіть положення, які є правильними щодо постановлення окремих ухвал суду  

► суд може постановити окрему ухвалу, якщо під час ухвалення рішення виникає потреба 

з‘ясувати будь-яку обставину шляхом повторного допиту свідків  

► окрема ухвала оскарженню не підлягає  

► окрема ухвала направляється відповідним особам чи органам для вжиття заходів щодо 

усунення причин та умов порушень закону 

► суд, виявивши під час розгляду справи порушення закону і встановивши причини та 

умови, що сприяли вчиненню порушення, може постановити 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  

► про вжиті заходи протягом десяти днів з дня надходження окремої ухвали повинно бути 

повідомлено суд, який постановив окрему ухвалу  

 

Завдання № 503 (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  

► окрема ухвала оскарженню не підлягає  

► окрему ухвалу може бути оскаржено особами, інтересів яких вона стосується, у 

загальному порядку  

► про вжиті заходи протягом місяця з дня надходження окремої ухвали повинно бути 

повідомлено суд, який постановив окрему ухвалу  

► про вжиті заходи протягом десяти днів з дня надходження окремої ухвали повинно бути 

повідомлено суд, який постановив окрему ухвалу  

► 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 № 504 (складність 2) 

Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку проголошення 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  

► головуючий роз'яснює зміст рішення, порядок і строк його оскарження  

► 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 роз'яснює зміст рішення при його проголошені  

► після проголошення рішення суд, який його ухвалив, може сам скасувати або змінити це 

рішення, якщо у ньому допущені певні помилки  

► головуючий не повинен окремо роз‘яснювати порядок оскарження рішення суду 

 

Завдання № 505 (складність 2) 

Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку виправлення описок та арифметичних 

помилок у судовому рішенні:  

► після проголошення рішення суд не вправі вносити будь-які виправлення у судове 

рішення  

► суд може з ініціативи секретаря судового засідання 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 відразу без призначення судового 

засідання, про що постановляється ухвала  

► питання про внесення виправлень вирішується в судовому засіданні, про що 

постановляється ухвала  

► 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  

 

Завдання № 506 (складність 2) 

Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку ухвалення додаткового рішення:  

► суд не вправі ухвалити додаткове рішення після вступу його у законну силу  

► заяву про ухвалення додаткового рішення може бути подано до закінчення строку на 

виконання рішення  



► перелік підстав для ухвалення додаткового рішення не є вичерпним  

► 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 

оскарження рішення  

► додаткове рішення оскарженню не підлягає 

 

Завдання № 507 (складність 2) 

Вкажіть положення, які є правильними щодо роз‘яснення рішення суду:  

► заява про роз'яснення рішення суду розглядається протягом п‘яти 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  

► 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 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 десяти днів  

► подання заяви про роз'яснення рішення суду допускається, якщо воно не набрало законної 

сили 

► подання заяви про роз'яснення рішення суду допускається, якщо ще не закінчився строк 

його оскарження  

 

Завдання № 508 (складність 2) 

Вкажіть положення, які є правильними щодо видачі або направлення копій судового рішення 

особам, які брали участь у справі:  

► 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  

► копії судових рішень повторно видаються за заявою особи безкоштовно  

► копії судових рішень повторно видаються за заявою особи за плату у розмірі, 

встановленому законодавством  

► копії судового рішення надсилаються особам, які брали участь у справі, не пізніше п'яти 

днів з дня проголошення рішення  

► особи, які брали участь у справі, розписуються у протоколі судового засідання про 

ознайомлення із змістом судового рішення 

► копії повного рішення суду 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  

 

Завдання № 509 (складність 2) 

Рішення суду набирає законної сили:  

► після закінчення п‘ятнадцятиденного строку після проголошення рішення суду, якщо 

заяву про апеляційне оскарження не було подано  

► у разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної 

сили після розгляду справи апеляційним судом  

► з моменту складання повного рішення суду та направлення його копії сторонам  

► після оприлюднення рішення суду у встановленому порядку 

► після закінчення строку касаційного оскарження рішення суду  



► 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  

 

Завдання № 510 (складність 2) 

Ухвала суду набирає законної сили:  

► після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було 

подано  

► у разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили 

після закінчення строку на касаційне оскарження  

► 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  

► після оприлюднення ухвали суду у встановленому порядку  

► з моменту проголошення ухвали суду, якщо в самій ухвалі не зазначено інший строк 

► у разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили 

після розгляду справи апеляційним судом  

► після закінчення строку касаційного оскарження ухвали суду  

 

Завдання № 511 (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 знову 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 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 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, і ця особа вправі вимагати 

від суду розгляду справи та вирішення вимоги у первісному обсязі  

► 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 не можуть оспорювати в іншому процесі встановлені 

судом факти і правовідносини  

 

Завдання № 512 (складність 3) 

Ухвала суду, що постановляється як окремий документ, складається з:  

► мотивувальної частини 

► вступної частини  

► резолютивної частини  

► ствердження фактів  



► обґрунтування  

► висновку  

► додатків  

► описової частини  

► заперечення  

 

Завдання № 513 (складність 3) 

Рішення суду складається з:  

► ствердження фактів  

► резолютивної частини  

► заперечення 

► описової частини  

► мотивувальної частини  

► висновку  

► вступної частини  

► додатків  

► обґрунтування  

 

Завдання № 514 (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  

► жодна з наведених відповідей не є правильною  

► про вжиті заходи протягом місяця з дня надходження окремої ухвали повинно бути 

повідомлено суд, який постановив окрему ухвалу  

► окрема ухвала направляється відповідним особам чи органам для вжиття заходів щодо 

усунення причин та умов порушень закону  

► 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  

► окрему ухвалу може бути оскаржено особами, інтересів яких вона стосується, у 

загальному порядку  

► 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  

 

Завдання № 515 (складність 3) 

Під час ухвалення рішення суд вирішує такі питання:  

► 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  

► 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  

► яка правова норма підлягає застосуванню до цих правовідносин  

► чи мали місце обставини, якими обґрунтовувалися вимоги і заперечення, та якими 

доказами вони підтверджуються  

► 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  

► вирішує питання про склад осіб, які братимуть участь у справі  

► які правовідносини сторін випливають із встановлених обставин 

 

Завдання № 516 (складність 3) 

Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку проголошення рішення суду:  

► вступна та резолютивна частини рішення суду проголошуються не пізніше п‘яти днів 

після закінчення судового розгляду  

► головуючий роз'яснює зміст рішення, порядок і строк його оскарження 

► 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  

► 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 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  

► після проголошення рішення суд, який його ухвалив, може сам скасувати або змінити це 

рішення, якщо у ньому допущені певні помилки  

► рішення суду або його вступна та резолютивна частини проголошуються негайно після 

закінчення судового розгляду і прилюдно, крім випадків, встановлених ЦПК  

 

Завдання № 517 (складність 3) 

Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку виправлення описок та арифметичних 

помилок у судовому рішенні:  

► суд може з власної ініціативи виправити допущені у судовому рішенні описки чи 

арифметичні помилки  

► 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  

► 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  

► питання про внесення виправлень вирішується в судовому засіданні, про що 

постановляється ухвала  

► 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 за заявою представника громадськості виправити допущені у судовому рішенні 

описки чи арифметичні помилки  

 

Завдання № 518 (складність 3) 

Підставами для ухвалення додаткового рішення в цивільному процесі є такі умови:  

► 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, вирішивши питання про право, не зазначив точне майно, яке підлягає передачі 

► суд не допустив негайного виконання рішення у справах про відшкодування моральної 

шкоди  

► стосовно якої-небудь позовної вимоги, з приводу якої сторони подавали докази і давали 

пояснення, не ухвалено рішення  

► стосовно якої-небудь позовної вимоги, з приводу якої сторони не подавали докази і 

давали пояснення, не ухвалено рішення  

► судом не вирішено питання про судові витрати  

► суд не допустив негайного виконання рішення у справах про поновлення на роботі 

незаконно звільненого працівника  

 

Завдання № 519 (складність 3) 

Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку ухвалення додаткового рішення:  

► суд, що ухвалив рішення, може ухвалити додаткове рішення лише з власної ініціативи  

► додаткове рішення оскарженню не підлягає  

► на додаткове рішення може бути подано скаргу  

► перелік підстав для ухвалення додаткового рішення не є вичерпним  

► 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 

► суд ухвалює додаткове рішення після розгляду питання в судовому засіданні з 

повідомленням сторін  

► 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 № 520 (складність 3) 

Вкажіть положення, які є правильними щодо роз‘яснення рішення суду:  

► 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  

► 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 ще не закінчився строк 

його оскарження  

► 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  

► 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 державного виконавця, суд за його заявою 

постановляє ухвалу, в якій роз'яснює своє рішення, не змінюючи при цьому його змісту  

► 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  



► заява про роз'яснення рішення суду розглядається протягом десяти днів  

 

Завдання № 521 (складність 3) 

Вкажіть положення, які є правильними щодо видачі або направлення копій судового рішення 

особам, які брали участь у справі:  

► особам, які брали участь у справі, копії судового рішення надсилаються протягом п'яти 

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  

► копії судового рішення видаються особам, які брали участь у справі, негайно після 

проголошення такого рішення  

► 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 безкоштовно  

► 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 

судового рішення надсилаються протягом двох днів з дня проголошення рішення 

рекомендованим листом з повідомленням про вручення  

► копії судового рішення надсилаються особам, які брали участь у справі, не пізніше п'яти 

днів з дня проголошення рішення  

 

Розділ 18 ЗАОЧНИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ 

Завдання № 523 (складність 1) 

Умовами проведення заочного розгляду справи є:  

► неявка в судове засідання позивача  

► згода на заочний розгляд справи усіх присутніх учасників процесу  

► неявка в судове засідання відповідача  

► неявка в судове засідання відповідача або його представника  

► поважність причин неявки 

 

Завдання № 524 (складність 1) 

Вкажіть положення, які є правильними щодо повідомлення про заочне рішення:  

► позивачу, який не з'явився в судове засідання, направляється рекомендованим листом із 

повідомленням копія заочного рішення  

► копія заочного рішення направляється не пізніше наступного дня після його 

проголошення 

► 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 відповідачам, які не з'явилися в судове засідання, 

не пізніше трьох днів з дня його проголошення рекомендованим листом із повідомленням  

 

Завдання № 525 (складність 1) 

Вкажіть положення, які є правильними щодо порядку і строків подання заяви про перегляд 

заочного рішення:  

► заочне рішення може бути оскаржене лише в апеляційному порядку  



► 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  

► заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом десяти днів з дня його 

проголошення  

► заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, з ініціативи суду 

 

Завдання № 526 (складність 2) 

Умовами проведення заочного розгляду справи є:  

► згода позивача на заочний розгляд справи  

► належне повідомлення відповідача про час та місце розгляду справи  

► поважність причин неявки 

► неявка в судове засідання відповідача або його представника  

► згода на заочний розгляд справи усіх присутніх учасників процесу  

► неявка в судове засідання відповідача  

► неявка в судове засідання позивача  

 

Завдання № 527 (складність 2) 

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 оригінал заочного 

рішення  

► відповідачам, які не з'явилися в судове засідання, направляється витяг із заочного рішення  

► позивачу, який не з'явився в судове засідання, направляється рекомендованим листом із 

повідомленням копія заочного рішення  

► копія заочного рішення направляється не пізніше наступного дня після його 

проголошення  

► копія заочного рішення направляється не пізніше трьох днів з дня його проголошення  

► відповідачам, які не з'явилися в судове засідання, направляється рекомендованим листом 

із повідомленням копія заочного рішення 

 

Завдання № 528 (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  

► заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом десяти днів з дня 

отримання його копії 

► заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою 

відповідача  

► заочне рішення може бути оскаржене лише в апеляційному порядку  

► заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, з ініціативи суду  

 

Завдання № 529 (складність 2) 

У чому полягає властивість законності і обґрунтованості заочного рішення:  



► заочне рішення повинно бути наділене ознаками виконавчості  

► суд, виконавши всі вимоги цивільного судочинства, вирішив справу згідно із законом 

► всесторонній характер заочного рішення  

► після проголошення заочного рішення суд, який його ухвалив, не може сам скасувати або 

змінити це рішення  

► заочне рішення повинно бути викладено точно, грамотно, без помилок  

► в заочному рішенні в зрозумілій формі повинна бути дана відповідь на два основні 

питання: доля позову, розмір задоволених вимог  

► 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  

 

Завдання № 530 (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 

відповідач  

► заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою 

позивача  

► у разі апеляційного оскарження заочного рішення відповідачем строк, протягом якого 

відповідач ознайомлювався із змістом заочного рішення, не включається до строку на 

апеляційне оскарження 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  

► 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  

 

Завдання № 531 (складність 2) 

Вкажіть підстави для скасування заочного рішення судом, який його ухвалив:  

► 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  

► невідповідність висновків суду обставинам справи 

► неповне з'ясування судом обставин, що мають значення для справи  

► заочне рішення підлягає скасуванню, якщо судом буде встановлено, що докази, на які 

посилається відповідач, мають істотне значення для правильного вирішення справи  

► 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  

► недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд вважав встановленими  

 

Завдання № 532 (складність 3) 

Під час ухвалення заочного рішення суд вирішує такі питання:  

► визначає факти, які необхідно встановити для вирішення спору і які з них визнаються 

кожною стороною, а які підлягають доказуванню  

► вирішує питання про склад осіб, які братимуть участь у справі  



► яка правова норма підлягає застосуванню до цих правовідносин  

► 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  

► з'ясовує, якими доказами кожна сторона буде обґрунтовувати свої доводи чи заперечення 

щодо невизнаних обставин, та встановлює строки їх подання  

► 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  

► які правовідносини сторін випливають із встановлених обставин 

► чи мали місце обставини, якими обґрунтовувалися вимоги і заперечення, та якими 

доказами вони підтверджуються  

 

Завдання № 533 (складність 3) 

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 

► суд не допустив негайного виконання рішення у справах про поновлення на роботі 

незаконно звільненого працівника  

► 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  

► стосовно якої-небудь позовної вимоги, з приводу якої сторони подавали докази і давали 

пояснення, не ухвалено рішення  

► 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  

 

Розділ 19 ОКРЕМЕ ПРОВАДЖЕННЯ 

Завдання № 535 (складність 2) 

Окреме провадження -це вид непозовного цивільного судочинства, в порядку якого 

розглядаються цивільні справи про:  

► створення умов для здійснення особою майнових прав  

► підтвердження наявності оспорюваних прав  

► підтвердження відсутності невизнаних прав  

► підтвердження наявності чи відсутності порушених 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 особистих немайнових прав  

 

Завдання № 536 (складність 2) 

Суд розглядає в порядку окремого провадження справи про:  

► визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою  

► оскарження нотаріальних дій або відмови в їх вчиненні  

► встановлення режиму окремого проживання за заявою подружжя  



► відшкодування шкоди  

► визнання батьківства  

► усиновлення  

► оскарження рішень, прийнятих відносно релігійних організацій 

 

Завдання № 537 (складність 2) 

Суд розглядає в порядку окремого провадження справи про:  

► визнання шлюбу недійсним  

► захист честі, гідності та ділової репутації  

► розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю  

► утримання дітей та батьків, інших родичів  

► надання житлового приміщення  

► передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність  

► встановлення фактів, що мають юридичне значення 

 

Завдання № 538 (складність 2) 

Заява про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи може бути подана:  

► наркологічним закладом  

► опікуном  

► органом опіки та піклування  

► закладом охорони здоров‘я  

► лікувальним закладом 

► членами її сім‘ї  

► лише прокурором  

 

Завдання № 539 (складність 2) 

В порядку окремого провадження суд розглядає справи про встановлення фактів, що мають 

юридичне значення:  

► родинних відносин між фізичними особами 

► перебування в шлюбі  

► реєстрації шлюбу  

► належності особі військового квитка  

► належності особі паспорта  

► належності особі квитка про членство в об‘єднанні громадян  

► перебування фізичної особи на утриманні  

 

Завдання № 540 (складність 2) 

Які категорії справ окремого провадження розглядаються судом у складі одного судді і двох 

народних засідателів:  

► визнання спадщини відумерлою  

► примусова госпіталізація до протитуберкульозного закладу  

► розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю  

► відновлення прав на втрачені цінні папери на пред‘явника та векселі 

► встановлення фактів, що мають юридичне значення  

► обмеження цивільної дієздатності фізичної особи  

► усиновлення  

 

Завдання № 541 (складність 2) 

Які категорії справ окремого провадження розглядаються одноособово суддею:  



► усиновлення  

► визнання спадщини відумерлою  

► встановлення фактів, що мають юридичне значення  

► надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності  

► обмеження цивільної дієздатності фізичної особи  

► визнання фізичної особи недієздатною  

► надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку 

 

Завдання № 542 (складність 2) 

До висновку органів опіки та піклування у справах про усиновлення дитини мають бути 

додані:  

► 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  

► відомості про склад сім‘ї заявника 

► відомості про доцільність усиновлення  

► документ, що підтверджує право власності або користування жилим приміщенням 

заявником  

► свідоцтво про народження дитини  

► акт обстеження умов життя заявника, складений за місцем його проживання  

 

Завдання № 543 (складність 2) 

Суд розглядає в порядку окремого провадження справи про:  

► розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та 

фізичних осіб  

► відновлення прав на втрачені цінні папери на пред‘явника та векселі  

► захист прав споживачів 

► володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою  

► визнання шлюбу недійсним  

► надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності  

► захист честі, гідності та ділової репутації  

 

Завдання № 544 (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 

► відділом міліції у справах неповнолітніх  

► піклувальниками  

► батьками  

► будь-якою заінтересованою особою  

► органом опіки та піклування  

► закладом охорони здоров‘я  

 

Завдання № 545 (складність 2) 

Заява про визнання фізичної особи недієздатною може бути подана:  

► психіатричним закладом  

► лікувальним закладом 

► будь-якою заінтересованою особою  

► начальником міліції  



► членом її сім‘ї  

► лише прокурором  

► органом опіки та піклування  

 

Завдання № 546 (складність 2) 

Справи про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності суд розглядає за 

участю:  

► представника відділу міліції у справах неповнолітніх  

► представників органів державної реєстрації актів цивільного стану  

► прокурора  

► одного або обох з батьків  

► представника підприємства, установи, організації, де неповнолітній працює за трудовим 

договором  

► представників органів опіки та піклування 

► заявника  

 

Завдання № 547 (складність 2) 

В порядку окремого провадження суд розглядає справи про встановлення фактів, що мають 

юридичне значення:  

► належності особі паспорта 

► родинних відносин між фізичними особами; проживання однією сім‘єю чоловіка та жінки 

без шлюбу  

► реєстрації шлюбу  

► належності особі військового квитка  

► перебування в шлюбі  

► перебування юридичної особи на утримання  

► перебування фізичної особи на утриманні  

 

Завдання № 548 (складність 2) 

В порядку окремого провадження не підлягають розгляду справи про встановлення фактів, 

що мають юридичне значення:  

► перебування фізичної особи на утриманні  

► розірвання шлюбу  

► належності особі паспорта 

► усиновлення  

► 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  

► каліцтва, якщо це потрібно для призначення пенсії або одержання допомоги по 

загальнообов‘язковому державному соціальному страхуванню  

 

Завдання № 549 (складність 2) 

В порядку окремого провадження не підлягають розгляду справи про встановлення фактів, 

що мають юридичне значення:  

► належності особі свідоцтв, що їх видають органи державної реєстрації актів цивільного 

стану 

► перебування фізичної особи на утриманні  

► народження особи в певний час у разі неможливості реєстрації органом державної 

реєстрації актів цивільного стану факту народження  

► усиновлення  



► належності особі військового квитка  

► проживання однією сім‘єю чоловіка та жінки без шлюбу  

► реєстрації шлюбу  

 

Завдання № 550 (складність 3) 

Суд розглядає в порядку окремого провадження справи про:  

► передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність;  

► позбавлення батьківських прав;  

► встановлення фактів, що мають юридичне значення;  

► визнання спадщини відумерлою;  

► обмін жилого приміщення;  

► усиновлення;  

► визнання фізичної особи недієздатною 

► стягнення боргу;  

► оскарження дій органів і службових осіб у зв‘язку з накладенням адміністративних 

стягнень;  

 

Завдання № 551 (складність 3) 

Суд розглядає в порядку окремого провадження справи про:  

► відновлення прав на втрачені цінні папери на пред‘явника та векселі 

► надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності;  

► визнання шлюбу недійсним;  

► захист честі, гідності та ділової репутації;  

► розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та 

фізичних осіб;  

► володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою;  

► поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;  

► визнання фізичної особи безвісно відсутньою;  

► захист прав споживачів;  

 

Завдання № 552 (складність 3) 

Які категорії справ окремого провадження розглядаються одноособово суддею:  

► усиновлення;  

► поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;  

► встановлення режиму окремого проживання за заявою подружжя;  

► розірвання шлюбу за заявою подружжя, яке не має дітей;  

► визнання спадщини відумерлою;  

► розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та 

фізичних осіб;  

► поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;  

► визнання фізичної особи недієздатною;  

► встановлення фактів, що мають юридичне значення 

 

Завдання № 553 (складність 3) 

Заява про визнання фізичної особи недієздатною може бути подана:  

► лише прокурором;  

► начальником міліції;  

► психіатричним закладом;  

► будь-якою заінтересованою особою;  

► лікувальним закладом;  



► піклувальником 

► членом її сім‘ї;  

► органом опіки та піклування;  

► близькими родичами, незалежно від їх спільного проживання;  

 

Завдання № 554 (складність 3) 

В порядку окремого провадження не підлягають розгляду справи про встановлення фактів, 

що мають юридичне значеня:  

► 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;  

► проживання однією сім‘єю чоловіка та жінки без шлюбу;  

► усиновлення;  

► належності особі паспорта;  

► перебування фізичної особи на утриманні;  

► реєстрації шлюбу;  

► належності особі свідоцтв, що їх видають органи державної реєстрації актів цивільного 

стану 

► належності особі військового квитка;  

 

Розділ 20 АПЕЛЯЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ 

Завдання № 556 (складність 1) 

Під час розгляду справи в апеляційному порядку апеляційний суд перевіряє:  

► відповідність рішення суду І інстанції закону;  

► законність та обґрунтованість рішення суду І інстанції;  

► невідповідність рішення суду І інстанції закону  

► достовірність рішення суду; 

► додержання законів при ухваленні рішення судом І інстанції;  

 

Завдання № 557 (складність 2) 

Право на оскарження рішення суду І інстанції мають:  

► будь-які особи  

► особи, які не брали участі у справі  

► лише сторони та особи, які беруть участь у справі  

► сторони  

► лише інші особи, які беруть участь у справі  

► особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права та обов‘язки 

► учасники цивільного процесу  

 

Завдання № 558 (складність 2) 

Вкажіть, які з наведених положень, що стосуються дослідження доказів апеляційним судом є 

правильними:  

► апеляційним судом досліджуються нові докази незалежно від причини неподання їх до 

суду І інстанції 

► апеляційним судом досліджуються нові докази, неподання яких до суду І інстанції було 

зумовлено поважними причинами  

► апеляційним судом досліджуються усі докази, досліджені судом І інстанції  

► апеляційним судом досліджуються тільки нові докази, неподання яких до суду І інстанції 

було зумовлено поважними причинами  



► апеляційний суд досліджує докази, в дослідженні яких було неправомірно відмовлено 

судом 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, які були досліджені судом І інстанції з порушенням 

встановленого порядку  

 

Завдання № 559 (складність 2) 

Вкажіть, які з наведених положень, що стосуються меж розгляду справи апеляційним судом 

є правильними:  

► апеляційний суд самостійно встановлює межі розгляду залежно від конкретної справи  

► 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  

► 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 

► суд апеляційної інстанції обмежений доводами апеляційної скарги та вимогами, 

заявленими у суді І інстанції  

► 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 у разі неправильного 

застосування норм матеріального права та порушенням норм процесуального права, які є 

обов‘язковою підставою для скасування рішення  

 

Завдання № 560 (складність 2) 

Вкажіть, які з наведених положень, що стосуються рішень та ухвал апеляційного суду є 

правильними:  

► рішення суду та ухвала апеляційного суду набирають законної сили з моменту їх 

оформлення  

► рішення апеляційного суду оформляється суддею-доповідачем і підписується всім 

складом суду, який розглядав справу  

► рішення апеляційного суду оформляється головуючим і підписується всім складом суду, 

який розглядав справу  

► копії судових рішень апеляційного суду повторно видаються апеляційним судом 

► апеляційний суд ухвалює рішення у випадках скасування судового рішення і ухвалення 

нового або зміни рішення  

► копії судових рішень апеляційного суду повторно видаються судом І інстанції, де 

зберігається справа  

► рішення суду та ухвала апеляційного суду набирають законної сили в порядку, 

передбаченому для рішень та ухвал суду І інстанції  

 

Завдання № 561 (складність 2) 

Апеляційний суд ухвалює рішення у випадках:  

► скасування ухвали і ухвалення рішення  

► зміни ухвали 

► скасування ухвали  

► скасування рішення суду із залишенням заяви без розгляду  

► зміни рішення  



► скасування рішення і ухвалення нового  

► скасування рішення суду із закриттям провадження у справі  

 

Завдання № 562 (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  

► 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 

► скасувати рішення суду першої інстанції і ухвалити нове рішення по суті позовних вимог  

► 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 № 563 (складність 2) 

Підставами для скасування рішення суду першої інстанції і ухвалення нового рішення або 

зміни рішення в апеляційному порядку є:  

► порушення норм процесуального права, яке призвело до неправильного вирішення справи  

► рішення ухвалено чи підписано не тим секретарем, який розглядав справу  

► порушення положень постанов Пленуму ВСУ при ухваленні рішення  

► суд вирішив питання про права та обов‘язки осіб, які не брали участі у справі  

► справу розглянуто неповноважним секретарем  

► недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд вважав встановленими  

► невідповідність висновків суду обставинам справи 

 

Завдання № 564 (складність 2) 

Вкажіть, які з наведених положень, що стосуються порядку подання та прийняття 

апеляційної скарги є правильними:  

► питання про прийняття скарги до розгляду вирішується апеляційним судом протягом 

п‘ятьох днів після надходження справи  

► у разі несплати судового збору, а також неналежного оформлення апеляційної скарги, 

вона повертається особі, що її подала  

► 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  

► 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  

► заява про апеляційне оскарження та апеляційна скарга подаються безпосередньо в 

апеляційний суд 

► апеляційна скарга подаються апеляційному суду через суд І інстанції, який ухвалив 

оскаржуване судове рішення  

► 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  

 



Завдання № 565 (складність 2) 

Вкажіть, які з наведених положень, що стосуються апеляційного провадження є 

правильними:  

► 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 

► 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  

► після закінчення апеляційного провадження справа у п‘ятиденний строк направляється до 

суду І інстанції, який її розглянув  

► в апеляційному суді позивач має право відмовитися від позову, а сторони -укласти мирову 

угоду  

► під час розгляду справи у апеляційному суді не може бути оголошено перерву, а розгляд 

справи не може бути відкладено  

 

Завдання № 566 (складність 3) 

За наслідками розгляду апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції апеляційний 

суд має право:  

► постановити ухвалу про скасування рішення суду першої інстанції і закриття 

провадження у справі;  

► змінити рішення;  

► постановити ухвалу про повернення апеляційної скарги і залишити рішення без змін;  

► 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;  

► 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 або часткове скасування рішення суду першої інстанції і 

направити справу на новий розгляд до суду першої інстанції;  

► постановити ухвалу про повне відхилення рішення суду першої інстанції і направити 

справу на новий розгляд до суду першої інстанції. 

 

Завдання № 567 (складність 3) 

За наслідками розгляду апеляційної скарги на ухвалу суду першої інстанції апеляційний суд 

має право:  

► постановити ухвалу про відхилення апеляційної заяви про перегляд ухвали суду першої 

інстанції. 

► постановити ухвалу про відхилення апеляційної скарги і залишення ухвали без змін;  

► залишити ухвалу без розгляду;  

► відмінити ухвалу і передати питання на новий розгляд;  

► постановити ухвалу про повернення 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;  

► скасувати ухвалу і постановити нову ухвалу;  

 



Завдання № 568 (складність 3) 

Вкажіть, які з наведених положень, що стосуються апеляційного провадження є 

правильними:  

► після закінчення апеляційного провадження справа у десятиденний 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;  

► 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 п‘ятиденний строк направляється до 

суду І інстанції, який її розглянув;  

► в апеляційному суді позивач не має права відмовитися від позову, а сторони -укласти 

мирову угоду;  

► апеляційна скарга на рішення суду першої інстанції має бути розглянута протягом двох 

місяців з дня постановлення ухвали про прийняття апеляційної скарги 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;  

► справа має бути призначена до розгляду у розумний строк, але не пізніше семи днів після 

закінчення дій підготовки справи до розгляду;  

 

Розділ 21 КАСАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ 

Завдання № 570 (складність 1) 

Підставами касаційного оскарження є:  

► необґрунтованість висновків суду;  

► неповне з‘ясування судом обставин, що маю значення для справи; 

► неправильне застосування судом норм матеріального права;  

► неправильне застосування судом норм процедурного права;  

► невідповідність висновків суду обставинам справи;  

 

Завдання № 571 (складність 2) 

Право на касаційне оскарження мають:  

► будь-які учасники цивільного процесу  

► особи, які не брали участі у справі, у всіх випадках  

► особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права та обов‘язки 

► особи, які беруть участь у справі  

► лише сторони та особи, які беруть участь у справі  

► лише інші учасники цивільного процесу  

► зацікавлені особи  

 

Завдання № 572 (складність 2) 

У попередньому судовому засіданні суд касаційної інстанції:  

► скасовує судове рішення за наявності підстав, які тягнуть за собою обов‘язкове 

скасування судового рішення 

► залишає касаційну скаргу без задоволення, а рішення без змін, якщо відсутні підстави для 

скасування рішення суду  

► може скасувати судове рішення за наявності підстав, які тягнуть за собою обов‘язкове 



скасування судового рішення  

► постановляє ухвалу про призначення справи до судового розгляду у всіх випадках  

► залишає касаційну скаргу без руху  

► призначає справу до судового розгляду за відсутності підстав, передбачених 

процесуальним законодавством для відхилення касаційної скарги і залишення рішення без 

змін або для скасування судового рішення  

► відхиляє касаційну скаргу і залишає рішення без змін, якщо відсутні підстави для 

скасування рішення суду  

 

Завдання № 573 (складність 2) 

Під час розгляду справи в касаційному порядку суд перевіряє в межах касаційної скарги:  

► правильність застосування судом першої інстанції норм процесуального права  

► доцільність застосування судом першої інстанції норм процесуального права 

► доцільність застосування судом апеляційної інстанції норм процесуального права  

► обґрунтованість застосування судом апеляційної інстанції норм процесуального права  

► належність застосування судом першої інстанції норм процесуального права  

► належність застосування судом першої інстанції норм матеріального права  

► правильність застосування судом першої інстанції норм матеріального права  

 

Завдання № 574 (складність 2) 

Вкажіть, які з наведених положень, що стосуються меж розгляду справи касаційним судом є 

правильними:  

► суд касаційної інстанції не обмежений вимогами, заявленими у суді І інстанції  

► суд касаційної інстанції перевіряє справу в межах позовних вимог, заявлених у суді І 

інстанції  

► суд касаційної інстанції обмежений доводами касаційної скарги, крім випадків, 

передбачених ЦПК України  

► суд касаційної інстанції не обмежений доводами касаційної скарги у разі неправильного 

застосування норм матеріального права та порушенням норм процесуального права, які є 

обов‘язковою підставою для скасування рішення  

► суд касаційної інстанції самостійно встановлює межі розгляду залежно від конкретної 

справи  

► суд касаційної інстанції не обмежений доводами касаційної скарги у всіх випадках 

► суд касаційної інстанції перевіряє справу в межах позовних вимог у випадках 

передбачених процесуальним законодавством у всіх справах  

 

Завдання № 575 (складність 2) 

Вкажіть, які з наведених положень, що стосуються скасування рішення із закриттям 

провадження у справі або залишенням заяви без розгляду в касаційному порядку є 

правильними:  

► ЦПК закріплює спеціальні підстави для скасування рішення із залишенням заяви без 

розгляду судом касаційної інстанції 

► суд касаційної інстанції постановляє ухвалу про скасування судового рішення і закриттям 

провадження у справі або залишенням заяви без розгляду  

► ЦПК закріплює спеціальні підстави для скасування рішення із закриттям провадження у 

справі судом касаційної інстанції  

► смерть фізичної особи чи ліквідація юридичної особи -сторони у спірних правовідносинах 

після ухвалення законного і обґрунтованого рішення не є підставою для скасування рішення 

із закриттям провадження у справі  

► суд касаційної інстанції постановляє ухвалу про скасування рішення тільки суду І 

інстанції із закриттям провадження у справі або залишенням заяви без розгляду; за іншими -



закривати провадження не може  

► підстави для скасування рішення із закриттям провадження у справі або залишенням 

заяви без розгляду закріплені у розділі «Позовне провадження» ЦПК  

► 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 № 576 (складність 2) 

За наслідками розгляду касаційної скарги на рішення суд касаційної інстанції має право:  

► постановити ухвалу про повернення касаційної скарги і залишити рішення без змін  

► постановити ухвалу про скасування рішення апеляційного суду і залишити в силі судове 

рішення суду І інстанції, що було помилково скасоване апеляційним судом  

► постановити ухвалу про відхилення рішення суду першої інстанції і залишення заяви без 

розгляду  

► ухвалити рішення про скасування рішення апеляційного суду і залишити в силі судове 

рішення суду І інстанції, що було помилково скасоване апеляційним судом 

► скасувати судові рішення і ухвалити нове рішення або змінити рішення  

► постановити ухвалу про скасування судових рішень і закриття провадження у справі  

► відхилити рішення суду першої інстанції і ухвалити нове рішення по суті позовних вимог  

 

Завдання № 577 (складність 2) 

За наслідками розгляду касаційної скарги на ухвалу суд касаційної інстанції має право:  

► змінити або скасувати ухвалу і вирішити питання по суті  

► постановити ухвалу про залишення без руху касаційної заяви про перегляд ухвали суду 

першої інстанції 

► відмінити ухвалу і постановити нову ухвалу по суті вимог  

► постановити ухвалу про відхилення касаційної скарги і залишення ухвали без змін  

► постановити ухвалу про повернення касаційної скарги і залишення ухвали без змін  

► скасувати ухвалу і залишити в силі ухвалу, що була помилково скасована апеляційним 

судом  

► відмінити ухвалу і передати питання на новий розгляд  

 

Завдання № 578 (складність 2) 

Вкажіть, які з наведених положень, що стосуються подання касаційної скарги є 

правильними:  

► касаційна скарга подається через апеляційний суд або суд І інстанції  

► касаційна скарга, подана після закінчення строку на касаційне оскарження, залишається 

без руху, якщо особа, яка її подала, не порушує питання про його поновлення 

► касаційна скарга подається протягом двох місяців з дня набрання законної сили рішенням 

(ухвалою) суду  

► заява про касаційне оскарження ухвали суду І інстанції може бути подана у десятиденний 

строк після проголошення  

► касаційна скарга на рішення суду може бути подана без попереднього подання заяви про 

касаційне оскарження, якщо вона подається у десятиденний строк з дня підписання рішення  

► особа має право звернутися до суду касаційної інстанції з заявою про поновлення строків 

протягом тридцяти днів з дня отримання ухвали про залишення касаційної скарги без руху  

► касаційна скарга подається безпосередньо до суду касаційної інстанції  

 

Завдання № 579 (складність 2) 

Об‘єктом оскарження в суді касаційної інстанції є:  



► будь-яка ухвала суду першої інстанції  

► ухвали суду першої інстанції, визначені ЦПК, після їх перегляду в апеляційному порядку  

► рішення апеляційного суду; ухвали апеляційного суду  

► рішення і постанови апеляційного суду  

► постанови суду першої інстанції  

► рішення суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку  

► рішення і ухвали апеляційного суду як суду першої інстанції 

 

Завдання № 580 (складність 2) 

Вкажіть, які з наведених положень, щодо відкриття касаційного провадження є 

правильними:  

► заява про касаційне оскарження та касаційна скарга подаються безпосередньо до суду 

апеляційної інстанції 

► питання про відкриття касаційного провадження вирішується суддею-доповідачем 

протягом трьох днів після одержання касаційної скарги  

► касаційна скарга подається безпосередньо до суду касаційної інстанції  

► питання про прийняття скарги до розгляду вирішується судом касаційної інстанції 

протягом трьох днів після надходження справи  

► суддя-доповідач відмовляє у відкритті касаційного провадження у справі у випадках, 

спеціально передбачених процесуальним законодавством  

► справа разом з касаційними скаргами надсилається суду після одержання усіх касаційних 

скарг від осіб, які подали заяви про касаційне оскарження, або через три дні після закінчення 

строку на подання касаційної скарги  

► у разі несплати судового збору чи витрат на інформаційно-технічне забезпечення, а також 

неналежного оформлення касаційної скарги, вона повертається особі, що її подала  

 

Завдання № 581 (складність 2) 

Підставами відмови у відкритті касаційного провадження є:  

► є ухвала про відхилення касаційної скарги цієї особи або про відмову у відкритті 

касаційного провадження за касаційною скаргою цієї особи на рішення чи ухвалу  

► справа не переглядалася в апеляційному порядку  

► справа є неналежно оформленою 

► є ухвала про закриття касаційного провадження у зв‘язку з відмовою цієї особи від 

касаційної скарги на це саме рішення чи ухвалу  

► касаційна скарга є необґрунтованою і викладені в ній доводи не викликають необхідності 

перевірки матеріалів справи  

► справа не розглядалася апеляційним судом як судом І інстанції  

► є ухвала про закриття апеляційного провадження у зв‘язку з відмовою цієї особи від 

апеляційної скарги на це саме рішення чи ухвалу  

 

Завдання № 582 (складність 3) 

Право на касаційне оскарження мають:  

► особі, яка не брала участі у справі, якщо суд вирішив питання про її права та обов‘язки;  

► третій особі, яка не заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору  

► експерту;  

► сторонам;  

► третій особі, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору;  

► перекладач. 

► свідку;  

► голові апеляційного суду;  



► особі, яка надає правову допомогу;  

 

Завдання № 583 (складність 3) 

За наслідками розгляду касаційної скарги на рішення суд касаційної інстанції має право:  

► постановити ухвалу про скасування судових рішень і закриття провадження у справі;  

► постановити ухвалу про скасування рішення апеляційного суду і залишити в силі судове 

рішення суду І інстанції, що було помилково скасоване апеляційним судом;  

► постановити ухвалу про відхилення рішення суду першої інстанції і залишення заяви без 

розгляду;  

► скасувати судові рішення і ухвалити нове рішення або змінити рішення;  

► постановити ухвалу про відхилення касаційної скарги і залишити рішення без змін;  

► відхилити рішення суду першої інстанції і ухвалити нове рішення по суті позовних вимог;  

► ухвалити рішення про скасування рішення апеляційного суду і залишити в силі судове 

рішення суду І інстанції, що було помилково скасоване апеляційним судом. 

► постановити ухвалу про повернення касаційної скарги і залишити рішення без змін;  

► постановити ухвалу про повне або часткове скасування рішення суду і передати справу на 

новий розгляд до суду першої інстанції або апеляційної інстанції;  

 

Завдання № 584 (складність 3) 

Рішення суду в касаційному порядку підлягає скасуванню з направленням справи на новий 

розгляд, якщо:  

► рішення проголошено не тим суддею, який розглядав справу  

► порушено норми матеріального права  

► справа направляється до суду першої інстанції, крім випадків, передбачених ЦПК України  

► підставою для скасування ухвал судів першої та (або) апеляційної інстанцій і направлення 

справи для продовження розгляду є порушення норм матеріального чи процесуального 

права, що призвели до постановлення незаконної ухвали, що перешкоджає подальшому 

провадженню у справі  

► справу розглянуто неналежним суддею  

► суд неповно з‘ясував обставини, що мають значення для справи 

► суд розглянув не всі вимоги і цей недолік не був або не міг бути усунений ухваленням 

додаткового рішення  

► підставою для скасування судових рішень судів першої та (або) апеляційної інстанцій і 

направлення справи на новий судовий розгляд є порушення норм процесуального права, що 

унеможливили встановлення фактичних обставин, що мають значення для правильного 

вирішення справи  

► висновки і мотиви, з яких скасовані рішення є обов'язковими для суду першої чи 

апеляційної інстанції при новому розгляді справи  

 

Завдання № 585 (складність 3) 

Вкажіть, які з наведених положень, що стосуються подання касаційної скарги є 

правильними:  

► заява про касаційне оскарження ухвали суду І інстанції може бути подана у десятиденний 

строк після проголошення;  

► касаційна скарга на подається протягом двадцяти днів з дня набрання законної сили 

рішенням (ухвалою) апеляційного суду;  

► касаційна скарга, подана після закінчення строку на касаційне оскарження, залишається 

без руху, якщо особа, яка її подала, не порушує питання про його поновлення;  

► питання про поновлення строку на касаційне оскарження і про повернення касаційної 

скарги вирішується судом касаційної інстанції, про що постановляється відповідна ухвала;  

► касаційна скарга подається безпосередньо до суду касаційної інстанції;  



► касаційна скарга на подається протягом двох місяців з дня набрання законної сили 

рішенням (ухвалою) суду;  

► особа має право звернутися до суду касаційної інстанції з заявою про поновлення строків 

або навести інші підстави для поновлення строку протягом тридцяти днів з дня отримання 

ухвали про залишення касаційної скарги без руху;  

► касаційна скарга на рішення суду може бути подана без попереднього подання заяви про 

касаційне оскарження, якщо вона подається у десятиденний строк з дня підписання рішення;  

► касаційна скарга подається через апеляційний суд або суд І інстанції. 

 

Завдання № 586 (складність 3) 

Об‘єктом оскарження в суді касаційної інстанції є:  

► рішення і постанови апеляційного суду;  

► рішення суду першої інстанції;  

► рішення суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку;  

► ухвали суду першої інстанції, передбачені ЦПК України, після їх перегляду в 

апеляційному порядку;  

► постанови суду першої інстанції 

► рішення і ухвали апеляційного суду як суду першої інстанції;  

► рішення апеляційного суду, ухвалені за результатами апеляційного розгляду  

► ухвали апеляційного суду, постановлені за результатами апеляційного розгляду  

► ухвали суду першої інстанції;  

 

Завдання № 587 (складність 3) 

Підставами відмови у відкритті касаційного провадження є:  

► є ухвала про відхилення касаційної скарги цієї особи або про відмову у відкритті 

касаційного провадження за касаційною скаргою цієї особи на рішення чи ухвалу;  

► справа не розглядалася апеляційним судом як судом І інстанції;  

► справа не переглядалася в апеляційному порядку;  

► справа не підлягає касаційному розгляду у порядку цивільного судочинства;  

► касаційна скарга є необґрунтованою і викладені в ній доводи не викликають необхідності 

перевірки матеріалів справи. 

► є ухвала про закриття касаційного провадження у зв‘язку з відмовою цієї особи від 

касаційної скарги на це саме рішення чи ухвалу;  

► є ухвала про відхилення касаційної скарги цієї особи або про відмову у відкритті 

касаційного провадження за касаційною скаргою цієї особи на це саме рішення чи ухвалу;  

► є ухвала про закриття апеляційного провадження у зв‘язку з відмовою цієї особи від 

апеляційної скарги на це саме рішення чи ухвалу;  

► справа не підлягає касаційному розгляду;  

 

Розділ 22 ПРОВАДЖЕННЯ У ЗВ’ЯЗКУ З 

НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ 

Завдання № 589 (складність 1) 

Підставами для перегляду у зв‘язку з нововиявленими обставинами судового наказу є:  

► встановлені вироком суду, що набрав законної сили, за відомо правдиві показання свідка, 

що потягли за собою ухвалення незаконного або необґрунтованого рішення;  

► встановлений постановою суду, що набрала законної сили, за відомо неправильний 

переклад, що потягло за собою ухвалення незаконного або необґрунтованого рішення; 

► встановлені постановою суду, що набрала законної сили, за відомо не правдиві показання 

свідка, що потягли за собою ухвалення незаконного або необґрунтованого рішення;  



► встановлена вироком суду, що набрав законної сили, фальшивість документів, що потягли 

за собою ухвалення незаконного судового наказу;  

► нові докази, які не були відомі на час розгляду справи.  

 

Завдання № 590 (складність 2) 

У зв‘язку з нововиявленими обставинами можуть бути переглянуті:  

► лише ухвали суду апеляційної інстанції, що набрали законної сили  

► ухвали суду, якими закінчено розгляд справи, що набрали законної сили 

► судовий наказ  

► рішення суду, якими закінчено розгляд справи  

► рішення суду, що набрали законної сили  

► лише судові рішення, що набрали законної сили  

► лише рішення суду І інстанції  

 

Завдання № 591 (складність 2) 

Підставами для перегляду у зв‘язку з нововиявленими обставинами судового наказу є:  

► встановлені вироком суду, що набрав законної сили, завідомо неправдиві показання 

свідка, що потягли за собою ухвалення незаконного або необґрунтованого рішення  

► нові докази, які не були відомі на час розгляду справи  

► встановлений постановою суду, що набрала законної сили, за відомо неправильний 

переклад, що потягло за собою ухвалення незаконного або необґрунтованого рішення  

► встановлені постановою суду, що набрала законної сили, за відомо не правдиві показання 

свідка, що потягли за собою ухвалення незаконного або необґрунтованого рішення  

► встановлена вироком суду, що набрав законної сили, фальшивість документів, що потягли 

за собою ухвалення незаконного судового наказу  

► істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із 

заявою, на час розгляду справи  

► встановлені вироком суду завідомо неправдиві показання свідка, що потягли за собою 

ухвалення незаконного або необґрунтованого рішення 

 

Завдання № 592 (складність 2) 

Підставами для перегляду у зв‘язку з нововиявленими обставинами рішення є:  

► встановлена Конституційним Судом України неконституційність іншого правового акта 

чи його окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення суду 

ще не виконане  

► встановлена Конституційним Судом України незаконність іншого правового акта чи його 

окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи  

► встановлений вироком суду, що набрав законної сили, завідомо неправильний висновок 

експерта, що потягло за собою ухвалення незаконного або необґрунтованого рішення  

► встановлена Касаційним Судом України неконституційність іншого правового акта чи 

його окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення суду 

ще не виконане  

► встановлена Конституційним Судом України неконституційність закону, іншого 

правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи  

► встановлена Конституційним Судом України неконституційність закону чи його окремого 

положення, застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане  

► встановлена Вищим Адміністративним Судом України незаконність іншого правового 

акта чи його окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення 

суду ще не виконане 

 



Завдання № 593 (складність 2) 

Вкажіть, які з наведених положень, що стосуються заяви про перегляд у зв‘язку з 

нововиявленими обставинами є правильними:  

► в заяві про перегляд у зв‘язку з нововиявленими обставинами зазначаються нововиявлені 

обставини, якими обґрунтовується вимога про перегляд та дата їх відкриття або 

встановлення  

► в заяві про перегляд у зв‘язку з нововиявленими обставинами зазначаються посилання на 

докази, що підтверджують наявність нововиявлених обставин  

► в заяві про перегляд у зв‘язку з нововиявленими обставинами зазначаються посилання на 

докази, не були відомі на момент ухвалення рішення  

► в заяві про перегляд у зв‘язку з нововиявленими обставинами зазначаються посилання на 

докази, не були відомі на момент розгляду справи 

► заява про перегляд у зв‘язку нововиявленими обставинами повинна відповідати за 

формою та змістом вимогам, спеціально встановленим процесуальним законодавством  

► в заяві про перегляд у зв‘язку з нововиявленими обставинами зазначаються лише 

нововиявлені обставини, якими обґрунтовується вимога про перегляд  

► заява про перегляд у зв‘язку нововиявленими обставинами повинна відповідати за 

формою та змістом вимогам щодо оформлення заяв до суду І інстанції, передбаченим 

процесуальним законодавством  

 

Завдання № 594 (складність 2) 

Судові рішення переглядаються у зв‘язку з нововиявленими обставинами:  

► Верховним Судом України  

► судом, який постановив ухвалу  

► судом апеляційної інстанції  

► судом касаційної інстанції 

► судом, який видав судовий наказ  

► судом, який ухвалив рішення  

► судом за підсудністю  

 

Завдання № 595 (складність 2) 

Вкажіть, які з наведених положень, що стосуються строків подання заяв про перегляд у 

зв‘язку з нововиявленими обставинами є правильними:  

► заява про перегляд у зв‘язку нововиявленими обставинами може бути подана протягом 

одного місяця з дня, коли вирок у кримінальній справі набрав законної сили  

► заява про перегляд у зв‘язку нововиявленими обставинами може бути подана протягом 

одного місяця з дня, коли вирок у кримінальній справі було ухвалено  

► заява про перегляд у зв‘язку нововиявленими обставинами може бути подана протягом 

одного місяця з дня ухвалення Конституційним Судом України відповідного рішення, як 

підстави для перегляду  

► заява про перегляд у зв‘язку нововиявленими обставинами може бути подана протягом 

одного місяця з дня ухвалення відповідного рішення Верховним Судом України  

► заява про перегляд у зв‘язку нововиявленими обставинами може бути подана протягом 

трьох місяців з дня набрання законної сили відповідним рішенням Конституційним Судом 

України  

► заява про перегляд у зв‘язку нововиявленими обставинами може бути подана протягом 

одного місяця з дня встановлення обставин, що мають істотне значення для справи 

► заява про перегляд у зв‘язку нововиявленими обставинами може бути подана протягом 

трьох місяців з дня встановлення рішенням суду обставин, що мають істотне значення для 

справи  

 



Завдання № 596 (складність 2) 

Вкажіть, які з наведених положень, що стосуються нововиявлених обставин є правильними:  

► нововиявленими є обставини, які існували на час розгляду справи та ухвалення рішення, 

постановлення ухвали, видачі судового наказу  

► це нові докази, виявлені після ухвалення рішення 

► це обставини, що були відомі суду  

► нововиявленими є обставини, про які не знали і не могли знати особи, які беруть участь у 

справі, та суд  

► це обставини, які визнані судом загальновідомими  

► нововиявленими є обставини, що обґрунтовують вимоги або заперечення сторін чи мають 

інше істотне значення для правильного вирішення справи  

► це обставини, які заперечувала хоча б одна особа, що брала участь у справі  

 

Завдання № 597 (складність 2) 

Вкажіть, які з наведених положень, що стосуються провадження у зв‘язку з нововиявленими 

обставинами є правильними:  

► зупиняється законна сила ухвали суду апеляційної інстанції, якою було відхилено скаргу 

на рішення суду І інстанції, в разі перегляду рішення у зв‘язку з нововиявленими 

обставинами  

► протягом трьох днів після надходження заяви до суду суддя перевіряє її відповідність 

вимогам ЦПК і вирішує питання про відкриття провадження за нововиявленими 

обставинами  

► рішення суду, в тому числі заочне, ухвала суду, якою закінчено розгляд справи, що 

набрали законної сили, а також судовий наказ можуть бути переглянуті у зв‘язку з 

нововиявленими обставинами  

► рішення, ухвала суду чи судовий наказ переглядаються у зв‘язку з нововиявленими 

обставинами судом, який ухвалив рішення, постановив ухвалу або видав судовий наказ  

► рішення, ухвала суду чи судовий наказ переглядаються у зв‘язку з нововиявленими 

обставинами Верховним Судом України 

► суд відмовляє у задоволенні заяву про перегляд у зв‘язку з нововиявленими обставинами 

у разі її незаконності  

► рішення, ухвала суду чи судовий наказ переглядаються у зв‘язку з нововиявленими 

обставинами судом касаційної інстанції  

 

Завдання № 598 (складність 2) 

Вкажіть, які з наведених положень, що стосуються провадження у зв‘язку з нововиявленими 

обставинами є правильними:  

► перелік підстав для перегляду у зв‘язку з нововиявленими обставинами є вичерпним  

► заява про перегляд у зв‘язку з нововиявленими обставинами за формою та змістом 

повинна відповідати вимогам ЦПК щодо оформлення заяв до суду І інстанції  

► зі заявою про перегляд у зв‘язку з нововиявленими обставинами можуть звернутися 

сторони та інші особи, які беруть участь у справі  

► заява про перегляд у зв‘язку з нововиявленими обставинами за формою та змістом 

повинна відповідати вимогам ЦПК щодо оформлення позовних заяв до суду І інстанції  

► перелік підстав для перегляду у зв‘язку з нововиявленими обставинами не є вичерпним  

► скарга про перегляд у зв‘язку з нововиявленими обставинами за формою та змістом 

повинна відповідати вимогам ЦПК щодо оформлення заяв до суду І інстанції 

► заява про перегляд у зв‘язку з нововиявленими обставинами може бути подана протягом 

трьох місяців з дня ухвалення рішення  

 

Розділ 23 СТРОКИ 



Завдання № 600 (складність 1) 

Перебіг річного строку, який почався 29 лютого 2008 року закінчиться:  

► 31 грудня 2008 року;  

► 1 березня 2009 року. 

► 28 лютого 2009 року;  

► 1 січня 2009 року;  

► 29 лютого 2009 року;  

 

Завдання № 601 (складність 1) 

Процесуальні строки можуть визначатися:  

► вказівкою на подію, яка повинна неминуче настати  

► вказівкою на будь-яку подію 

► вказівкою на подію, щодо якої точно не відомо, настане вона чи ні  

► скасувальною умовою договору  

► відкладальною умовою договору  

 

Завдання № 602 (складність 1) 

Вкажіть момент закінчення строку, що обчислюється місяцями:  

► відповідне число останнього місяця строку  

► останнього числа відповідного місяця  

► перший робочий день після останнього числа відповідного місяця  

► 31 грудня поточного року 

► 1 січня наступного року  

 

Завдання № 603 (складність 1) 

Визначте, коли строк не вважається пропущеним:  

► якщо особа не знала про останній день строку 

► якщо заява здана на пошту до 24:00 годин наступного дня після спливу строку  

► якщо скарга здана на пошту до закінчення строку  

► якщо до закінчення строку позовну заяву відправлено на мейл голови суду  

► першого робочого дня після його спливу  

 

Завдання № 604 (складність 1) 

Вкажіть, яка із наступних процесуальних дій зупиняє перебіг процесуальних строків:  

► зупинення провадження у справі  

► повернення позовної заяви  

► відкладення розгляду справи у зв‘язку з необхідністю заміни відведеного судді 

► відмова у відкритті провадження у справі  

► закриття провадження у справі  

 

Завдання № 605 (складність 2) 

Питання про відкриття провадження у справі або про відмову у відкритті провадження у 

справі суддя вирішує не пізніше  __?__  днів з дня надходження заяви до суду або закінчення 

строку, встановленого для усунення недоліків. 

 

Завдання № 606 (складність 2) 

Попереднє судове засідання повинно бути призначено і проведено протягом  __?__  днів з 



дня відкриття провадження у справі. 

 

Завдання № 607 (складність 2) 

Справа має бути призначена до розгляду не пізніше  __?__  днів після закінчення дій 

підготовки до судового розгляду. 

 

Завдання № 608 (складність 2) 

Суд розглядає справи протягом розумного строку, але не більше  __?__  місяців з дня 

відкриття провадження у справі, а справи про поновлення на роботі, про стягнення аліментів 

- __?__  місяця. 

 

Завдання № 609 (складність 2) 

У виняткових випадках за клопотанням сторони, з урахуванням особливостей розгляду 

справи, суд ухвалою може подовжити розгляд справи, але не більш як на  __?__  днів. 

 

Завдання № 610 (складність 2) 

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом  __?__  днів з дня його 

проголошення. 

 

Завдання № 611 (складність 2) 

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом  __?__  днів з дня її проголошення. 

 

Завдання № 612 (складність 2) 

Касаційна скарга може бути подана протягом  __?__  днів з дня набрання законної сили 

рішенням (ухвалою) апеляційного суду. 

 

Завдання № 613 (складність 2) 

Процесуальні строки за способом встановлення бувають:  

► ті, що встановлюються судом  

► ті, що встановлюються головою суду  

► процедурні строки 

► ті, що встановлюються законом  

► ті, що встановлюються за домовленістю між сторонами  

► ті, що встановлюються постановою суду вищої інстанції  

► ті, що встановлюються матеріальним законодавством  

 

Завдання № 614 (складність 2) 

Вкажіть, які з наслідків пропущення процесуальних строків вказано правильно:  

► право на вчинення процесуальної дії втрачається із закінченням строку, встановленого за 

домовленістю між сторонами  

► документи, подані після закінчення процесуальних строків, залишаються без руху  

► документи, подані після закінчення процесуальних строків, повертаються особі, якщо суд 

не знайде підстав для поновлення чи продовження строку 

► право на вчинення процесуальної дії не втрачається із закінченням строку, встановленого 

законом  

► за загальним правилом, документи, подані після закінчення процесуальних строків, 



залишаються без розгляду  

► право на вчинення процесуальної дії втрачається із закінченням строку, встановленого 

судом  

► право на вчинення процесуальної дії втрачається із закінченням строку, встановленого 

законом  

 

Завдання № 615 (складність 2) 

Які з відповідей щодо поновлення та продовження процесуальних строків є правильними:  

► питання про поновлення чи продовження пропущеного строку вирішує суд, у якому 

належало вчинити процесуальну дію  

► інституту поновлення чи продовження процесуальних строків не існує 

► суд поновлює або продовжує строк на подання апеляційної скарги за клопотанням 

прокурора у разі його пропущення з поважних причин  

► суд поновлює або продовжує строк на подання апеляційної скарги за клопотанням свідка 

у разі його пропущення з поважних причин  

► заява про поновлення чи продовження пропущеного процесуального строку подається за 

загальними правилами підсудності  

► питання про поновлення чи продовження пропущеного строку вирішує суд, до якого 

потрібно було подати документ чи доказ  

► питання про поновлення чи продовження строку вирішується без повідомлення осіб, які 

беруть участь у справі  

 

Завдання № 616 (складність 2) 

У разі прийняття судом ухвали про відкриття наказного провадження, суд у  __?__  –денний 

строк з моменту її постановлення видає судовий наказ по суті заявлених вимог 

 

Завдання № 617 (складність 2) 

Судовий наказ складається і підписується суддею у  __?__  примірниках, 

 

Завдання № 618 (складність 2) 

Боржник має право протягом  __?__  днів з дня отримання копії судового наказу та доданих 

до неї документів подати заяву про його скасування. 

 

Завдання № 619 (складність 2) 

У разі ненадходження від боржника заяви про скасування судового наказу 

протягом  __?__  днів після закінчення строку на її подання судовий наказ набирає законної 

сили і суд видає його стягувачеві для пред'явлення до виконання. 

 

Завдання № 620 (складність 2) 

У разі подання заяви про забезпечення доказів до подання позовної заяви заявник повинен 

подати позовну заяву протягом  __?__  днів з дня постановлення ухвали про забезпечення 

доказів. 

 

Завдання № 621 (складність 2) 

Заява про забезпечення доказів розглядається протягом  __?__  днів з дня її надходження з 

повідомленням сторін та інших осіб, які беруть участь у справі. 

 



Завдання № 622 (складність 2) 

У разі подання заяви про забезпечення позову до подання позовної заяви заявник повинен 

подати відповідну позовну заяву протягом  __?__  днів з дня постановлення ухвали про 

забезпечення позову. 

 

Завдання № 623 (складність 2) 

Заява про забезпечення позову, подана до подання позовної заяви, розглядається судом не 

пізніше  __?__  днів з дня її подання. 

 

Завдання № 624 (складність 2) 

Особи, які беруть участь у справі, мають право ознайомитися із технічним записом судового 

засідання, журналом судового засідання та протягом  __?__  днів з дня проголошення 

рішення у справі подати до суду письмові зауваження щодо неповноти або неправильності їх 

запису. 

 

Завдання № 625 (складність 2) 

Зауваження щодо технічного запису судового засідання чи журналу судового засідання 

повинні бути розглянуті не пізніше  __?__  днів з дня їх подання. 

 

Завдання № 626 (складність 2) 

У виняткових випадках залежно від складності справи складання повного рішення може 

бути відкладено на строк не більш як  __?__  днів з дня закінчення розгляду справи, але 

вступну і резолютивну частини суд має проголосити в тому самому засіданні, в якому 

закінчився розгляд справи. 

 

Завдання № 627 (складність 2) 

Заява про роз'яснення рішення суду розглядається протягом  __?__  днів. 

 

Завдання № 628 (складність 2) 

Особам, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні, копії повного 

судового рішення надсилаються рекомендованим листом з повідомленням про вручення 

протягом  __?__  днів з дня його складання або за їх зверненням вручаються їм під розписку 

безпосередньо в суді. 

 

Завдання № 629 (складність 2) 

Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом  __?__  днів з дня 

отримання його копії. 

 

Завдання № 630 (складність 2) 

Заява про перегляд заочного рішення повинна бути розглянута протягом  __?__  днів з дня її 

надходження. 

 

Завдання № 631 (складність 2) 

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом  __?__  днів з дня його 



проголошення. 

 

Завдання № 632 (складність 2) 

Справа має бути призначена до розгляду у розумний строк, але не пізніше  __?__  днів після 

закінчення дій підготовки справи до розгляду. 

 

Завдання № 633 (складність 2) 

Апеляційна скарга на рішення суду І інстанції має бути розглянута протягом  __?__  місяців з 

дня постановлення ухвали про прийняття апеляційної скарги до розгляду, а апеляційна 

скарга на ухвалу суду І інстанції -протягом  __?__  днів з дня постановлення ухвали про 

прийняття апеляційної скарги до розгляду. 

 

Завдання № 634 (складність 2) 

У виняткових випадках за клопотанням сторони з урахуванням особливостей розгляду 

справи апеляційний суд може подовжити строк розгляду справи, але не більш як 

на  __?__  днів, про що постановляє відповідну ухвалу. 

 

Завдання № 635 (складність 2) 

Касаційна скарга може бути подана протягом  __?__  днів з дня набрання законної сили 

рішенням (ухвалою) апеляційного суду. 

 

Завдання № 636 (складність 2) 

Заяви про перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами можуть бути подані сторонами 

та іншими особами, які беруть участь у справі, протягом  __?__  місяця з дня встановлення 

обставини, що є підставою для перегляду. 

 

Розділ 24 ВСТАВИТИ ПРОПУЩЕНЕ СЛОВО 

Завдання № 638 (складність 1) 

Збір, що справляється на всій території України за подання заяв, скарг до суду, а також за 

видачу судами документів і включається до складу судових витрат; так визначається  __?__  

 

Завдання № 639 (складність 1) 

Будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, 

що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для 

вирішення справи; так визначаються  __?__  

 

Завдання № 640 (складність 1) 

Засідання, яке проводиться з метою з‘ясування можливості врегулювання спору до судового 

розгляду або забезпечення правильного та швидкого вирішення справи; так визначається; так 

визначається  __?__  

 

Завдання № 641 (складність 1) 

Здатність мати цивільні процесуальні права та обов'язки сторони, третьої особи, заявника, 



заінтересованої особи; так визначається  __?__  

 

Завдання № 642 (складність 1) 

Здатність особисто здійснювати цивільні процесуальні права та виконувати свої обов'язки в 

суді; так визначається  __?__  

 

Завдання № 643 (складність 1) 

Особа, на захист прав та інтересів якої відкрито провадження у справі; так 

визначається  __?__  

 

Завдання № 644 (складність 1) 

Двостороннє волевиявлення, спрямоване на врегулювання спору шляхом взаємних поступок, 

яке може стосуватися лише прав та обов'язків сторін та предмету позову; так 

визначається  __?__  

 

Завдання № 645 (складність 1) 

Особа, якій доручено провести дослідження матеріальних об'єктів, явищ і процесів, що 

містять інформацію про обставини справи, і дати висновок з питань, які виникають під час 

розгляду справи і стосуються сфери її спеціальних знань; так визначається  __?__  

 

Завдання № 646 (складність 1) 

Особа, яка володіє спеціальними знаннями та навичками застосування технічних засобів і 

може надавати консультації під час вчинення процесуальних дій з питань, що потребують 

відповідних спеціальних знань і навичок; так визначається  __?__  

 

Завдання № 647 (складність 1) 

Будь-які документи, акти, довідки, листування службового або особистого характеру або 

витяги з них, що містять відомості про обставини, які мають значення для справи; так 

визначаються  __?__  

 

Завдання № 648 (складність 1) 

Визначена законом сукупність повноважень судів щодо розгляду цивільних справ, 

віднесених до їх компетенції; так визначається  __?__  

 

Завдання № 649 (складність 1) 

Коло цивільних справ у спорах, вирішення яких належить до повноважень конкретного суду 

першої інстанції визначає  __?__  

 

Завдання № 650 (складність 1) 

Обставини, визнані сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі  __?__  

 

Завдання № 651 (складність 1) 

Документи, подані після закінчення процесуальних строків,  __?__ , якщо суд за 



клопотанням особи, що їх подала, не знайде підстав для поновлення або продовження строку 

 

Завдання № 652 (складність 1) 

Ціна позову визначається у позовах про стягнення аліментів - сукупністю всіх виплат, але не 

більше ніж за  __?__  місяців 

 

Завдання № 653 (складність 1) 

Ціна позову визначається у позовах про безстрокові або довічні платежі і видачі - сукупністю 

платежів або видач за  __?__  роки 

 

Завдання № 654 (складність 1) 

Ціна позову визначається у позовах про припинення платежів або видач - сукупністю 

платежів або видач, що залишилися, але не більше ніж за  __?__  рік 

 

Завдання № 655 (складність 1) 

Ціна позову визначається у позовах про розірвання договору найму (оренди) або договору 

найму (оренди) житла - сукупністю платежів за користування майном або житлом протягом 

строку, що залишається до кінця дії договору, але не більше ніж за  __?__  роки 

 

Завдання № 656 (складність 1) 

У разі відмови в прийнятті заяви про видачу судового наказу або в разі скасування судового 

наказу внесена сума судового збору стягувачу  __?__  

 

Завдання № 657 (складність 1) 

Якщо із заяви про видачу судового наказу вбачається спір про право, то суддя  __?__  

 

Завдання № 658 (складність 1) 

Якщо суддя, вирішуючи питання про відкриття позовного провадження у справі, встановить, 

що справа не підсудна цьому суду, заява  __?__  

 

Завдання № 659 (складність 1) 

Якщо після відкриття провадження у справі і до початку судового розгляду виявилося, що 

справа не підсудна цьому суду, то вона  __?__  

 

Завдання № 660 (складність 1) 

Якщо позовну заяву подано недієздатною особою, то вона  __?__  

 

Завдання № 661 (складність 1) 

Відповідач має право пред‘явити зустрічний позов до  __?__  

 

Завдання № 662 (складність 1) 

Попереднє судове засідання  __?__  обов'язковим 

 



Завдання № 663 (складність 1) 

Особа, якій доручено провести дослідження матеріальних об'єктів, явищ і процесів, що 

містять інформацію про обставини справи, і дати висновок з питань, які виникають під час 

розгляду справи і стосуються сфери її спеціальних знань – це  __?__  

 

Завдання № 664 (складність 1) 

Встановлені ЦПК процесуальні дії, що застосовуються судом до осіб, які порушують 

встановлені в суді правила або протиправно перешкоджають здійсненню цивільного 

судочинства – це  __?__  

 

Завдання № 665 (складність 1) 

Самостійна матеріально-правова вимога, заявлена відповідачем у вже порушеному 

цивільному процесі, для спільного розгляду з первісним позовом, з метою захисту власних 

інтересів – це  __?__  

 

Завдання № 666 (складність 1) 

 __?__  особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за 

захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів 

 

Завдання № 667 (складність 1) 

У справах  __?__  провадження особами, які беруть участь у справі, є заявники, інші 

заінтересовані особи, їхні представники 

 

Завдання № 668 (складність 1) 

До однієї особи не може бути застосовано  __?__  заходів процесуального примусу за одне й 

те саме правопорушення 

 

Завдання № 669 (складність 1) 

Будь- які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, 

що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для 

вирішення справи – це  __?__  

 

Завдання № 670 (складність 1) 

Засідання, що проводиться з метою з'ясування можливості врегулювання спору до судового 

розгляду або забезпечення правильного та швидкого вирішення справи, визнається  __?__  

 

Завдання № 671 (складність 1) 

Угодою, що укладається сторонами з метою врегулювання спору на основі взаємних 

поступок і може стосуватися лише прав та обов'язків сторін та предмета позову, 

визнається  __?__  

 

Завдання № 672 (складність 1) 

Факти, які обґрунтовують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для 

вирішення справи (причини пропуску строку позовної давності тощо) і підлягають 



встановленню при ухваленні судового рішення, це  __?__  

 

Завдання № 673 (складність 1) 

Процесуальний документ, яким вирішуються питання, пов'язані з рухом справи в суді першої 

інстанції, клопотання та заяви осіб, які беруть участь у справі, питання про відкладення 

розгляду справи, оголошення перерви, зупинення або закриття провадження у справі, 

залишення заяви без розгляду, називається  __?__  

 

Завдання № 674 (складність 1) 

Вид непозовного цивільного судочинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи 

про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для 

охорони прав та інтересів особи або створення умов здійснення нею особистих немайнових 

чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав, ? 

це  __?__  

 

Завдання № 675 (складність 1) 

Сукупність процесуальних дій, які гарантують виконання рішення суду в разі задоволення 

позовних вимог, - це  __?__  

 

Завдання № 676 (складність 1) 

Боржник має право протягом  __?__  днів з дня отримання копії судового наказу та доданих 

до неї документів подати заяву про його скасування. 

 

Завдання № 677 (складність 1) 

У разі ненадходження від боржника заяви про скасування судового наказу 

протягом  __?__  днів після закінчення строку на її подання судовий наказ набирає законної 

сили і суд видає його стягувачеві для пред'явлення до виконання. 

 

Завдання № 678 (складність 1) 

У разі подання заяви про забезпечення доказів до подання позовної заяви заявник повинен 

подати позовну заяву протягом  __?__  днів з дня постановлення ухвали про забезпечення 

доказів. 

 

Завдання № 679 (складність 1) 

Особи, які беруть участь у справі, мають право ознайомитися із технічним записом судового 

засідання, журналом судового засідання та протягом  __?__  днів з дня проголошення 

рішення у справі подати до суду письмові зауваження щодо неповноти або неправильності їх 

запису. 

 

Завдання № 680 (складність 1) 

У виняткових випадках залежно від складності справи складання повного рішення може 

бути відкладено на строк не більш як  __?__  днів з дня закінчення розгляду справи, але 

вступну і резолютивну частини суд має проголосити в тому самому засіданні, в якому 

закінчився розгляд справи. 

 



Завдання № 681 (складність 1) 

Заява про перегляд заочного рішення повинна бути розглянута протягом  __?__  днів з дня її 

надходження. 

 

Завдання № 682 (складність 1) 

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом  __?__  днів з дня його 

проголошення. 

 

Завдання № 683 (складність 1) 

Вид непозовного цивільного судочинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи 

про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для 

охорони прав та інтересів особи або створення умов здійснення нею особистих немайнових 

чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав –  __?__  

 

Завдання № 684 (складність 1) 

Самостійним і спрощеним видом судового провадження у цивільному судочинстві при 

розгляді окремих категорій справ, у якому суддя в установлених законом випадках за заявою 

особи, якій належить право вимоги, без судового засідання і виклику стягувача та боржника 

на основі доданих до заяви документів видає судовий наказ, який є особливою формою 

судового рішення –  __?__  

 

Завдання № 685 (складність 1) 

Особлива форма судового рішення про стягнення з боржника грошової суми за заявою 

особи, якій належить право такої вимоги– це  __?__  

 

Завдання № 686 (складність 1) 

Завершальна стадія судового провадження та примусове виконання рішень інших органів 

(посадових осіб) - це сукупність дій органів і посадових осіб, визначених у цьому Законі, що 

спрямовані на примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), які 

провадяться на підставах, в межах повноважень та у спосіб, визначених законом, іншими 

нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього закону та інших законів, а 

також рішеннями, що відповідно до цього закону підлягають примусовому виконанню –

  __?__  

 

Завдання № 687 (складність 1) 

Справи про встановлення факту належності особі паспорта, військового квитка, квитка про 

членство в об'єднанні громадян, а також свідоцтв, що їх видають органи державної реєстрації 

актів цивільного стану, судовому розгляду в  __?__  провадженні не підлягають 

 

Завдання № 688 (складність 1) 

Заява про примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу або про продовження 

строку примусової госпіталізації хворого на заразну форму туберкульозу подається до суду 

за місцезнаходженням протитуберкульозного закладу, який здійснює медичний 

(диспансерний) нагляд за цим хворим, або до суду за місцем  __?__  такого хворого 

 



Завдання № 689 (складність 1) 

Про залишення заяви про скасування судового наказу без задоволення та про скасування 

судового наказу суд постановляє  __?__ , а в разі зміни судового наказу видає  __?__  

 

Завдання № 690 (складність 1) 

Обставини, які не були і не могли бути відомі суду та особам, які беруть участь у справі, 

існували на момент розгляду і вирішення справи судом та ставлять під сумнів зроблені 

судом висновки – це  __?__  

 

Завдання № 691 (складність 1) 

Після закінчення касаційного провадження справа протягом  __?__  днів повертається до 

суду, який її розглядав 

 

Завдання № 692 (складність 1) 

Рішення або ухвала суду, якими закінчено розгляд справи, що набрали законної сили, а 

також  __?__  можуть бути переглянуті у зв'язку з нововиявленими обставинами 

 

Завдання № 693 (складність 1) 

Провадження, в межах якого розглядається і вирішується спір про захист порушених, 

невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають з цивільних, 

житлових, земельних, сімейний, трудових відносин, а також з інших правовідносин, - 

це  __?__  

 

Завдання № 694 (складність 1) 

Вимога позивача до відповідача, звернена через суд, про захист прав, свобод чи інтересів, яка 

здійснюється в певній, визначеній законом, процесуальній формі – це  __?__  

 

Завдання № 695 (складність 1) 

Особи, які беруть участь в справі, спір яких про суб'єктивне право або особистий інтерес, що 

охороняється законом, суд повинен розглянути і вирішити, ? це  __?__  

 

Завдання № 696 (складність 1) 

Матеріально-правова вимога позивача до відповідача, відносно якої суд має ухвалити 

рішення – це  __?__  

 

Завдання № 697 (складність 1) 

Обставини, якими позивач обґрунтовує свої вимоги – це  __?__  

 

Завдання № 698 (складність 1) 

Вимога позивача, відповідно до способів захисту цивільних прав та інтересів судом про 

присудження, визнання чи перетворення певних правовідносин – це  __?__  

 

Завдання № 699 (складність 1) 

Доповнити твердження вставивши одне слово: 



Відмова у відкритті провадження у справі  __?__  повторному зверненню до суду з таким 

самим позовом 

 

Завдання № 700 (складність 1) 

Доповнити твердження вставивши словосполучення: 

Питання про необхідність проведення  __?__  вирішується суддею під час відкриття 

провадження у справі 

 

Завдання № 701 (складність 1) 

Доповнити твердження вставивши слово: 

Якщо умови мирової угоди не суперечать закону, не порушують права чи інтереси інших 

осіб суд  __?__  провадження у справі 

 

Розділ 25 НА ВІДТВОРЕННЯ ПОСЛІДОВНОСТІ 

Завдання № 703 (складність 2) 

Послідовно вкажіть стадії розгляду справи у порядку цивільного судочинства:  

_____ провадження у справі до судового розгляду  

_____ судовий розгляд 

_____ відкриття провадження у справі  

 

Завдання № 704 (складність 2) 

Послідовно вкажіть стадії розгляду справи у порядку цивільного судочинства:  

_____ виконавче провадження 

_____ перегляд судових рішень Верховним Судом України  

_____ касаційне провадження  

 

Завдання № 705 (складність 2) 

Вкажіть порядок вчинення процесуальних дій під час судового розгляду справи в порядку 

цивільного судочинства:  

_____ роз‘яснення перекладачеві його прав і обов‘язків  

_____ роз‘яснення особам, які беруть участь у справі, їх прав і обов‘язків 

_____ видалення свідків із зали судового засідання  

 

Завдання № 706 (складність 2) 

Вкажіть порядок вчинення процесуальних дій під час судового розгляду справи в порядку 

цивільного судочинства:  

_____ дослідження доказів 

_____ розгляд судом заяв і клопотань осіб, які беруть участь у справі  

_____ оголошення складу суду і роз‘яснення права відводу  

 

Завдання № 707 (складність 2) 

Послідовно вкажіть частини рішення як форми судового рішення:  

_____ мотивувальна частина  

_____ описова частина  

_____ резолютивна частина 

 



Завдання № 708 (складність 2) 

Послідовно вкажіть частини стадії судового розгляду:  

_____ судові дебати 

_____ розгляд справи по суті (дослідження судом обставин у справі)  

_____ підготовча частина  

 

Завдання № 709 (складність 2) 

Послідовно вкажіть дії суду в попередньому судовому засіданні:  

_____ призначення справи до судового розгляду 

_____ з‘ясування питання, чи не бажають сторони укласти мирову угоду  

_____ вирішення питання про призначення експертизи  

 

Завдання № 710 (складність 2) 

Послідовно скажіть етапи наказного провадження:  

_____ відкриття наказного провадження  

_____ набрання судовим наказом законної сили 

_____ видача судового наказу  

 

Завдання № 711 (складність 2) 

Послідовно вкажіть порядок виступів з промовами в судових дебатах:  

_____ третя особа без самостійних вимог на стороні відповідача  

_____ представник позивача  

_____ прокурор  

_____ позивач  

_____ третя особа, що заявляє самостійні вимоги 

_____ відповідач  

 

Завдання № 712 (складність 2) 

Послідовно вкажіть дії під час розгляду справи апеляційним судом:  

_____ з‘ясування обставин справи і перевірка їх доказами  

_____ пояснення особи, яка подала апеляційну скаргу  

_____ суддя-доповідач доповідає зміст рішення, яке оскаржено та доводи апеляційної скарги  

_____ вихід суду до нарадчої кімнати 

_____ пояснення інших осіб, які беруть участь у справі  

 

Завдання № 713 (складність 2) 

Послідовно вкажіть стадії цивільного процесу у першій інстанції  

_____ судовий розгляд; 

_____ провадження у справі до судового розгляду;  

_____ відкриття провадження у справі.  

 

Завдання № 714 (складність 2) 

Послідовно вкажіть процесуальні дії, що вчиняються на стадії апеляційного перегляду:  

_____ призначення справи до розгляду в апеляційному суді; 

_____ відкриття апеляційного провадження у справі.  

_____ підготовка справи до розгляду апеляційним судом;  

 



Завдання № 715 (складність 2) 

Послідовно вкажіть стадії цивільного процесу у першій інстанції  

_____ Судовий розгляд 

_____ Відкриття (порушення) провадження у справі  

_____ Провадження у справі до судового розгляду  

 

Завдання № 716 (складність 2) 

Послідовно вкажіть частини рішення як форми судового рішення:  

_____ Мотивувальна частина  

_____ Описова частина  

_____ Резолютивна частина 

 

Завдання № 717 (складність 2) 

Послідовно вкажіть частини стадії судового розгляду:  

_____ Судові дебати 

_____ Підготовча частина  

_____ Розгляд справи по суті (дослідження судом обставин у справі)  

 

Завдання № 718 (складність 2) 

Послідовно скажіть етапи наказного провадження:  

_____ Набрання судовим наказом законної сили 

_____ Видача судового наказу  

_____ Відкриття наказного провадження  

 

Завдання № 719 (складність 2) 

Послідовно вкажіть дії суду в попередньому судовому засіданні:  

_____ З‘ясування питання, чи не бажають сторони укласти мирову угоду  

_____ Вирішення питання про призначення експертизи  

_____ Призначення справи до розгляду 

 

Завдання № 720 (складність 2) 

Послідовно вкажіть стадії касаційного провадження:  

_____ Розгляд справи судом касаційної інстанції 

_____ Попередній розгляд справи  

_____ Відкриття касаційного провадження  

 

Завдання № 721 (складність 2) 

Послідовно вкажіть дії під час розгляду справи апеляційним судом:  

_____ вихід суду до нарадчої кімнати 

_____ пояснення особи, яка подала апеляційну скаргу  

_____ суддя- доповідач доповідає зміст рішення, яке оскаржено та доводи апеляційної скарги  

_____ з‘ясування обставин справи і перевірка їх доказами  

_____ пояснення інших осіб, які беруть участь у справі  

 

Завдання № 722 (складність 2) 

Послідовно вкажіть процесуальні дії, що вчиняються на стадії апеляційного перегляду:  

_____ Призначення справи до розгляду в апеляційному суді 



_____ Підготовка справи до розгляду апеляційним судом  

_____ Відкриття апеляційного провадження у справі.  

 

Завдання № 723 (складність 2) 

Послідовно вкажіть процесуальні дії, що вчиняються на стадії касаційного перегляду:  

_____ Відкриття касаційного провадження у справі.  

_____ Попередній розгляд справи касаційним судом 

_____ Підготовка справи до касаційного розгляду  

 

Завдання № 724 (складність 2) 

Послідовно вкажіть стадії розгляду цивільної справи в суді першої інстанції:  

_____ судовий розгляд 

_____ відкриття провадження у справі  

_____ попереднє судове засідання  

 

Завдання № 725 (складність 2) 

Вкажіть послідовність виступу осіб, які беруть участь у справі у судових дебатах:  

_____ Третя особа на стороні відповідача  

_____ Представник відповідача  

_____ Третя особа із самостійними вимогами 

_____ Відповідач  

_____ Представник позивача  

_____ Позивач  

_____ Третя особа на стороні позивача  

 

Завдання № 726 (складність 2) 

Вкажіть послідовність надання пояснень осіб, які беруть участь у справі:  

_____ пояснення третьої особи, яка бере участь на стороні позивача  

_____ пояснення відповідача  

_____ пояснення позивача  

_____ пояснення третьої особи, яка бере участь на стороні відповідача  

_____ пояснення інших осіб, які беруть участь у справі 

 

Розділ 26 НА ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ 

Завдання № 728 (складність 3) 

Процесуальні права учасників цивільних процесуальних відносин:  

1 позивач    

усі процесуальні права особи, в інтересах якої 

вони діють, за винятком права відмовитись 

від позову;  

2 відповідач    

знайомитися з матеріалами справи, робити з 

них витяги і копії, бути присутнім у судовому 

засіданні;  

3 

прокурор, який звертається до 

суду з метою представництва 

інтересів громадянина  

  

визнати позов повністю або частково, 

пред‘явити зустрічний позов, укласти мирову 

угоду.  



4 
особа, яка надає правову 

допомогу  
  

усі процесуальні права особи, в інтересах якої 

вони діють, за винятком права визнати позов; 

      

збільшити чи зменшити розмір позовних 

вимог, відмовитися від позову, змінити 

предмет або підставу позову, укласти мирову 

угоду;  

      

усі процесуальні права особи, в інтересах якої 

вони діють, за винятком права укладати 

мирову угоду;  

 

 

Завдання № 729 (складність 3) 

Процесуальні права учасників цивільних процесуальних відносин:  

1 свідок    

збільшити чи зменшити розмір позовних вимог, 

відмовитися від позову, змінити предмет або 

підставу позову, укласти мирову угоду 

2 відповідач    

знайомитися з матеріалами справи, робити з них 

витяги і копії, бути присутнім у судовому засіданні 

та інші права, визначені ст. 27 ЦПК України  

3 
третя особа на стороні 

відповідача  
  

визнати позов повністю або частково, пред‘явити 

зустрічний позов, укласти мирову угоду  

4 
законний представник 

неповнолітнього позивача  
  

відмовитися від дачі показань, у випадках, 

передбачених законом, на компенсацію витрат, 

пов‘язаних з викликом до суду  

 

 

Завдання № 730 (складність 3) 

Вкажіть на який строк зупиняються провадження у справі у наступних випадках:  

1 
до залучення до участі у справі 

правонаступника  
  злиття юридичної особи  

2 до розшуку відповідача    
захворювання сторони, підтвердженого 

медичною довідкою  

3 
до надходження відповіді від 

іноземного суду  
  

розшуку відповідача в разі неможливості 

розгляду справи за його відсутності  

4 на час хвороби сторони    на час проведення експертизи  

      
до закінчення строку примирення, визначеного 

судом 

      звернення із судовим дорученням про надання 



правової допомоги до іноземного суду  

 

 

Завдання № 731 (складність 3) 

У якому з видів провадження розглядаються такі заяви:  

1 заява про усиновлення    окреме  

2 заява про здійснення перерахунку пенсії    

заява не розглядається 

в порядку цивільного 

судочинства  

3 заява про розірвання шлюбу    наказне 

4 

заява про присудження аліментів на дитину в розмірі 

тридцяти відсотків прожиткового мінімуму для дитини 

відповідного віку, якщо ця вимога не пов‘язана з 

встановленням чи оспоренням батьківства  

  позовне  

 

 

Завдання № 732 (складність 3) 

У якому з видів провадження розглядаються такі заяви:  

1 
заява про поновлення на посаді депутата 

Верховної Ради України  
  

заява не розглядається в 

порядку цивільного 

судочинства  

2 
заява про відшкодування моральної шкоди, 

заподіяної внаслідок трудового каліцтва  
  окреме 

3 

заява про компенсацію витрат на проведення 

розшуку відповідача, боржника, дитини або 

транспортних засобів боржника  

  позовне  

4 
заява про відновлення прав на втрачені цінні 

папери на пред'явника та векселі  
  наказне  

 

 

Завдання № 733 (складність 3) 

У якому з видів провадження розглядаються такі заяви:  

1 
заява про надання особі психіатричної допомоги в 

примусовому порядку  
  окреме  

2 заява про повернення незаконно набутого майна    наказне  

3 заява про повернення вартості товару неналежної якості,   заява не розглядається 



якщо є рішення суду, яке набрало законної сили, про 

встановлення факту продажу товару неналежної якості, 

ухвалене на користь невизначеного кола споживачів  

в порядку цивільного 

судочинства 

4 заява про визнання юридичної особи банкрутом    позовне  

 

 

Завдання № 734 (складність 3) 

У якому з видів провадження розглядаються такі заяви:  

1 
заява про стягнення заборгованості з виплати державної 

допомоги за народження дитини  
  позовне 

2 

заява про присудження аліментів на дитину в розмірі 

тридцяти відсотків прожиткового мінімуму для дитини 

відповідного віку, якщо ця вимога не пов‘язана з 

встановленням чи оспоренням батьківства  

  окреме  

3 заява про усиновлення дитини    

заява не розглядається 

в порядку цивільного 

судочинства  

4 заява одного з подружжя про розірвання шлюбу    наказне  

 

 

Завдання № 735 (складність 3) 

Вкажіть кінцевий термін подання процесуального документа:  

1 
заява про зменшення позовних 

вимог  
  до початку розгляду справи судом по суті  

2 мирова угода    протягом усього часу розгляду справи 

3 
клопотання про долучення 

доказів до матеріалів справи  
  до початку судових дебатів у справі  

4 заява про відмову від позову    

протягом усього часу розгляду справи, 

включно з стадією виконання судового 

рішення  

 

 

Завдання № 736 (складність 3) 

Суд вирішуючи питання про відкриття провадження у справі може:  

1 
залишити позовну 

заяву без руху  
  

позивач не подав до позовної заяви копії та копії всіх 

документів, що додаються до неї, відповідно до кількості 



відповідачів і третіх осіб  

2 
повернути позовну 

заяву  
  

заява не підлягає розгляду в судах у порядку цивільного 

судочинства  

3 

відмовити у 

відкритті 

провадження  

  
немає підстав для залишення позовної заяви без руху, 

повернення чи відмови у відкритті 

4 

відкрити 

провадження у 

справі  

  
позовну заяву подано особою, яка не має повноважень на 

ведення справи  

 

 

Завдання № 737 (складність 3) 

Обов‘язки суб‘єктів процесуальних відносин:  

1 спеціаліст    
зобов'язаний з'явитися за викликом суду, відповідати на 

задані судом питання  

2 перекладач    
зобов‘язаний довести обставини справи на які він 

посилається як на підставу своїх заперечень  

3 відповідач    

подати усі наявні докази до або під час попереднього 

судового засідання, а якщо попереднє судове засідання 

у справі не проводиться - до початку розгляду справи по 

суті 

4 

третя особа, що не 

заявляє вимоги щодо 

предмета спору  

  
зобов'язаний здійснювати повний і правильний 

переклад  

 

 

Завдання № 738 (складність 3) 

Часові межі реалізації прав відповідачем:  

1 подати зустрічний позов    
на будь якій стадії цивільного 

процесу  

2 визнати позов частково    до початку розгляду справи по суті  

3 укласти мирову угоду    
протягом усього часу розгляду 

справи  

4 
право оскаржити ухвалу апеляційного 

суду  
  протягом 20 днів з дня проголошення 

 

 



Завдання № 739 (складність 3) 

Вкажіть кому належить процесуальне право:  

1 позивачу    визнати позов  

2 відповідачу    пред‘явити зустрічний позов  

3 і позивачу, і відповідачу    укласти мирову угоду  

4 ні позивачу, ні відповідачу    зменшити розмір позовних вимог  

      відмовитися від позову  

      заявити відвід прокурору 

 

 

Завдання № 740 (складність 3) 

Вкажіть кому належить процесуальне право:  

1 позивачу    заявити відвід судді  

2 відповідачу    
клопотати про передачу справи на розгляд 

третейського суду  

3 і позивачу, і відповідачу    заявити клопотання про призначення експертизи  

4 
ні позивачу, ні 

відповідачу  
  визнати позов частково  

      заявити відвід судому розпоряднику 

      збільшити розмір позовних вимог  

 

 

Завдання № 741 (складність 3) 

У якому з видів провадження в цивільному процесі розглядатимуть такі заяви:  

1 позовне    
заяву державного службовця про стягнення 

нарахованої, але не випаченої заробітної плати 

2 наказне    
заяву про обмеження цивільної дієздатності 

фізичної особи  

3 окреме    заяву про усиновлення дитини  

4 
заява не розглядається в порядку 

цивільного судочинства  
  

заяву про стягнення нарахованої, але не 

виплаченої працівникові суми заробітної плати  

      заяву про поновлення на роботі  

      
заяву про повернення незаконно набутого 

майна  



 

 

Завдання № 742 (складність 3) 

У якому з видів провадження в цивільному процесі розглядатимуть такі заяви:  

1 позовне    заяву про визнання юридичної особи банкрутом 

2 наказне    

заяву про присудження аліментів на дитину в розмірі 

тридцяти відсотків прожиткового мінімуму для дитини 

відповідного віку, якщо ця вимога не пов‘язана з 

встановленням чи оспоренням батьківства  

3 окреме    
заяву про стягнення заборгованості за оплату послуг 

радіомовлення  

4 

заява не розглядається 

в порядку цивільного 

судочинства  

  
заяву про розкриття банками інформації, яка містить 

банківську таємницю  

      заяву про відшкодування моральної шкоди  

      

заяву про присудження аліментів на дитину в розмірі 

п‘ятдесяти відсотків прожиткового мінімуму для 

дитини відповідного віку, якщо ця вимога не пов‘язана з 

встановленням чи оспоренням батьківства  

 

 

Завдання № 743 (складність 3) 

У якому з видів провадження в цивільному процесі розглядатимуть такі заяви:  

1 позовне    заяву про визнання фізичної особи недієздатною  

2 наказне    заяву одного з подружжя про розірвання шлюбу  

3 окреме    заяву про визнання спадщини відумелою  

4 

заява не розглядається в 

порядку цивільного 

судочинства  

  
заяву про відшкодування шкоди, завданої 

придбанням товару неналежної якості  

      
заяву про стягнення заборгованості з виплати 

державної допомоги за народження дитини 

      

заяву про повернення вартості товару неналежної 

якості, якщо є рішення суду про встановлення факту 

продажу товару неналежної якості  

 

 

Завдання № 744 (складність 3) 

Вкажіть кінцевий термін подання процесуального документу:  



1 протягом усього часу розгляду справи    
заява про зміну підстави 

позову  

2 до початку розгляду справи судом по суті    
заява про збільшення 

позовних вимог 

3 
протягом усього часу розгляду справи, включно з 

стадією виконання судового рішення  
  зустрічний позов  

4 до початку судових дебатів у справі    мирова угода  

      
заява про визнання 

позову  

 

 

Завдання № 745 (складність 3) 

Вкажіть кінцевий термін подання процесуального документу:  

1 протягом усього часу розгляду справи    
заява про зменшення позовних 

вимог 

2 до початку розгляду справи судом по суті    мирова угода  

3 

протягом усього часу розгляду справи, 

включно з стадією виконання судового 

рішення  

  
клопотання про долучення 

доказів до матеріалів справи  

4 до початку судових дебатів у справі    заява про відмову від позову  

      заява про зміну предмета позову  

      
заява про часткове визнання 

позову  

 

 

Завдання № 746 (складність 3) 

Вкажіть строки, на які зупиняється провадження у справі у разі:  

1 

до залучення до участі у справі 

правонаступника чи законного 

представника  

  
смерті фізичної особи, яка була стороною у 

справі  

2 
до припинення перебування 

сторони у складі ЗСУ  
  

надання сторонам у справі про розірвання 

шлюбу строку для примирення 

3 

до набрання законної сили судовим 

рішенням, від якого залежить 

вирішення справи  

  призначення законного представника  

4 
до закінчення строку для 

примирення  
  перетворення юридичної особи  



      перебування позивача у складі ЗСУ  

      

неможливості розгляду цієї справи до 

вирішення іншої справи, що розглядається 

в порядку кримінального судочинства  

 

 

Завдання № 747 (складність 3) 

Вкажіть строки, на які зупиняється провадження у справі:  

1 

до залучення до участі у справі 

правонаступника чи законного 

представника  

  
захворювання сторони, підтвердженого 

медичною довідкою 

2 до розшуку відповідача    
оголошення померлою фізичної особи, 

яка була стороною у справі  

3 
до надходження відповіді від 

іноземного суду  
  

звернення із судовим дорученням про 

надання правової допомоги до 

іноземного суду  

4 на час хвороби сторони    злиття юридичної особи  

      
розшуку відповідача в разі неможливості 

розгляду справи за його відсутності  

      зміни законного представника  

 

 

Завдання № 748 (складність 3) 

Вкажіть різновид підсудності справ:  

1 
підсудність за місцезнаходженням 

відповідача  
  

про визнання права власності на 

квартиру  

2 підсудність за вибором позивача    
про витребування майна з чужого 

незаконного володіння  

3 виключна підсудність    
про розірвання шлюбу з чоловіком-

суддею 

4 
підсудність справ, у яких однією зі 

сторін є суддя  
  про зняття арешту з майна  

      про стягнення аліментів  

      про захист прав споживачів  

 

 



Завдання № 749 (складність 3) 

Вкажіть часові межі реалізації прав відповідачем:  

1 
до початку розгляду справи 

по суті  
  

подання касаційної карги на ухвалу апеляційного 

суду 

2 
на будь якій стадії 

цивільного процесу  
  визнання позову частково  

3 
протягом усього часу 

розгляду справи  
  визнання позову повністю  

4 
протягом 20 днів з дня 

проголошення  
  подання зустрічного позову  

      укладення мирової угоди  

      
подання доказів, якщо попереднє судове засідання 

у справі не проводилось  

 

 

Завдання № 750 (складність 3) 

Принципи цивільного процесу  

1 Загальноправові    Важливість 

2 Міжгалузеві    Закономірність  

3 Галузеві    Терміновість  

4 Інституту судового розгляду    Мова судочинства  

      Виборність  

      Моральність  

      Рівноправність сторін  

      Упередженість  

      Законність  

      Усність  

 

 

Завдання № 751 (складність 3) 

Заходами процесуального примусу є:  

1 попередження    

Може бути застосований до належно викликаного 

свідка, який без поважних причин не з'явився в судове 

засідання або не повідомив про причини неявки  



2 
видалення із залу 

судового засідання  
  

Застосовується у разі неподання без поважних причин 

висновку експерта, що був витребуваний судом  

3 

тимчасове вилучення 

доказів для дослідження 

судом  

  

Може бути застосований до належно викликаного 

перекладача, який без поважних причин не з'явився в 

судове засідання або не повідомив про причини неявки 

4 привід    

Застосовується в разі неподання без поважних причин 

речових доказів, що витребувані судом, та 

неповідомлення причин їх неподання  

      

Застосовується до учасників цивільного процесу за 

порушення порядку під час судового засідання або 

невиконання ними розпоряджень головуючого  

      

Застосовується до секретаря судового засідання у разі 

вчинення повторного невиконання розпоряджень 

головуючого під час судового засідання  

      

Застосовується до осіб присутніх в залі судового 

засідання у разі вчинення повторного порушення 

порядку під час судового засідання  

 

 

Завдання № 752 (складність 3) 

Процесуальні права суб‘єктів процесуальних відносин  

1 Позивач    
має право уточнювати суть процесуальної дії з метою її правильного 

відображення в журналі судового засідання  

2 Відповідач    має право подавати заперечення на позов  

3 Прокурор    має право передоручати проведення експертизи іншій особі  

4 Секретар    
має право вступати в процес на будь якій стадії для здійснення 

представництва інтересів держави  

5 Експерт    
має право до відкриття провадження у справі подати заяву про 

повернення позову  

      має право представляти інтереси підприємств і установ  

      має право ухвалювати рішення 

      має право повідомляти про причини своєї неявки  

      має право повідомляти про зміну місця свого знаходження  

      
має право знайомитися з матеріалами справи, що стосуються 

предмета дослідження;  

 

 



Завдання № 753 (складність 3) 

Обов‘язки суб‘єктів процесуальних відносин  

1 спеціаліст    зобов'язаний здійснювати повний і правильний переклад  

2 перекладач    зобов‘язаний ознайомитися з ухваленим рішенням  

3 відповідач    зобов‘язаний знайомитися з матеріалами справи  

4 

третя особа, що 

заявляє вимоги щодо 

предмета спору  

  
зобов‘язаний довести обставини справи на які він 

посилається як на підставу своїх заперечень  

      зобов‘язаний сплатити судовий збір 

      

подати усі наявні докази до або під час попереднього 

судового засідання, а якщо попереднє судове засідання у 

справі не проводиться - до початку розгляду справи по 

суті  

      
зобов'язаний з'явитися за викликом суду, відповідати на 

задані судом питання  

      зобов‘язаний подати заперечення на позов  

 

 

Завдання № 754 (складність 3) 

Наслідки недотримання вимог щодо юрисдикції  

1 
на стадії відкриття 

провадження у справі  
  

ухвала про передачу справи в інший суд з 

дотриманням правил юрисдикції  

2 
на стадії провадження у справі 

до судового розгляду  
  

ухвала про зміну рішення суду першої інстанції 

і закриття провадження у справі 

3 
на стадії апеляційного 

провадження  
  

ухвала про відмову у відкритті провадження у 

справі  

      ухвала про залишення заяви без розгляду  

      
ухвала про скасування рішення суду першої 

інстанції і закриття провадження у справі  

      ухвала про закриття провадження у справі  

      ухвала про повернення позовної заяви  

      ухвала про зупинення провадження у справі  

 

 

Завдання № 755 (складність 3) 

Часові межі реалізації прав відповідачем  



1 подати зустрічний позов    протягом 10 днів з дня проголошення  

2 визнати позов частково    на будь якій стадії цивільного процесу  

3 укласти мирову угоду    протягом усього часу розгляду справи  

4 
право оскаржити ухвалу 

апеляційного суду  
  до відкриття провадження у справі  

      під час судового розгляду  

      до ухвалення рішення  

      
до або під час попереднього судового 

засідання.  

      до початку розгляду справи по суті  

      протягом 20 днів з дня проголошення  

      після ухвалення судового рішення 

 

 

Завдання № 756 (складність 3) 

Суд, вирішуючи питання про відкриття провадження у справі, вправі (знайдіть відповідні 

підстави до повноважень):  

1 
залишити позовну 

заяву без руху  
  

у позовній заяві позивач не вказав відомості про 

представника відповідача;  

2 повернути заяву    
позивач до відкриття провадження у справі подав заяву 

про повернення йому позову;  

3 

відмовити у 

відкритті 

провадження  

  позивач не сплатив судовий збір  

      

у провадженні цього чи іншого суду є справа із спору між 

тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих 

самих підстав;  

      відповідач вчасно не подав зустрічний позов 

      

позивач не подав до позовної заяви копії та копії всіх 

документів, що додаються до неї, відповідно до кількості 

відповідачів і третіх осіб.  

 

 

Завдання № 757 (складність 3) 

Вкажіть кінцевий термін подання процесуального документу:  

1 протягом усього часу розгляду   заява про збільшення позовних вимог  



справи  

2 
до початку розгляду справи 

судом по суті  
  зустрічний позов  

3 

протягом усього часу розгляду 

справи, включно з стадією 

виконання судового рішення  

  заява про зміну підстави позову  

4 
до початку судових дебатів у 

справі  
  заява про визнання позову  

5 

до початку з‘ясування обставин 

у справі та перевірки їх 

доказами  

  

є договір про передачу справи на розгляд 

третейському суду і надійшло заперечення від 

відповідача проти вирішення спору в суді 

      мирова угода  

 

 

Завдання № 758 (складність 3) 

Вкажіть строки, на які зупиняється провадження у справі у разі:  

1 

до залучення до участі у справі 

правонаступника чи законного 

представника  

  
надання сторонам у справі про розірвання 

шлюбу строку для примирення 

2 
до припинення перебування 

сторони у складі ЗСУ  
  перебування позивача у складі ЗСУ  

3 

до набрання законної сили судовим 

рішенням, від якого залежить 

вирішення справи  

  призначення законного представника  

4 
до закінчення строку для 

примирення  
  

неможливості розгляду цієї справи до 

вирішення іншої справи, що розглядається 

в порядку кримінального судочинства  

      перетворення юридичної особи  

      
смерті фізичної особи, яка була стороною у 

справі  

 

 

Завдання № 759 (складність 3) 

Вкажіть строки, на які зупиняється провадження у справі:  

1 

до залучення до участі у справі 

правонаступника чи законного 

представника  

  

звернення із судовим дорученням про 

надання правової допомоги до 

іноземного суду  

2 до розшуку відповідача    розшуку відповідача в разі неможливості 



розгляду справи за його відсутності  

3 
до надходження відповіді від 

іноземного суду  
  

оголошення померлою фізичної особи, 

яка була стороною у справі  

4 на час хвороби сторони    злиття юридичної особи  

      
захворювання сторони, підтвердженого 

медичною довідкою 

      зміни законного представника  

 

 

Завдання № 760 (складність 3) 

Визначіть підсудність в залежності від категорії справи:  

1 за місцем проживання особи    
про проведення психіатричного огляду в 

примусовому порядку  

2 за місцем виявлення такого хворого    визнання спадщини відумерлою  

3 

за місцезнаходженням банку, що 

обслуговує таку юридичну або 

фізичну особу  

  
примусову госпіталізацію до 

протитуберкульозного закладу  

4 за місцем відкриття спадщини    
встановлення фактів, що мають юридичне 

значення  

5 за місцезнаходженням речі    
передачу безхазяйної нерухомої речі у 

комунальну власність 

      

розкриття банком інформації, яка містить 

банківську таємницю, щодо юридичних та 

фізичних осіб  

 

 

Завдання № 761 (складність 3) 

Визначіть хто може виступати заявником взалежності від категорії справи:  

1 
надання неповнолітній особі повної цивільної 

дієздатності  
  

органом місцевого 

самоврядування 

2 
визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи 

оголошення її померлою  
  неповнолітня особа  

3 

обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, 

визнання фізичної особи недієздатною та поновлення 

цивільної дієздатності фізичної особи  

  
будь-якою зацікавленою 

особою  

4 
відновлення прав на втрачені цінні папери на 

пред'явника  
  

особа, яка втратила 

цінний папір на 



пред'явника  

5 визнання спадщини відумерлою    член сім`ї  

 

 

Завдання № 762 (складність 3) 

Визначіть, ким може подаватися заява (хто може виступати заявником) в залежності від 

категорії справи:  

1 визнання фізичної особи недієздатною    лікарем-психіатром  

2 
передачу безхазяйної нерухомої речі у 

комунальну власність  
  батьками  

3 

обмеження права неповнолітньої особи 

самостійно розпоряджатися своїм 

заробітком  

  органом місцевого самоврядування 

4 
надання особі психіатричної допомоги в 

примусовому порядку  
  

органом, уповноваженим управляти 

майном відповідної територіальної 

громади  

5 
примусову госпіталізацію до 

протитуберкульозного закладу  
  

близькими родичами, незалежно від 

їх спільного проживання  

6 визнання спадщини відумерлою    лікарем  

 

 

Завдання № 763 (складність 3) 

Справу суд розглядає за участю…  

1 
обов'язкове повідомлення усіх 

заінтересованих осіб  
  усиновлення дитини  

2 
свідки, зазначені у заяві, та особи, які сам 

суд визнає за потрібне допитати  
  

надання неповнолітній особі повної 

цивільної дієздатності  

3 орган опіки та піклування    
визнання фізичної особи безвісно 

відсутньою  

      
визнання фізичної особи 

недієздатною 

      
обмеження цивільної дієздатності 

фізичної особи  

      визнання спадщини відумерлою  

 

 



Завдання № 764 (складність 3) 

Визначте, кому надсилається рішення суду у відповідних категоріях справ окремого 

провадження:  

1 
відповідному органу державної 

реєстрації актів цивільного стану  
  

надання неповнолітній особі повної 

цивільної дієздатності  

2 органові опіки та піклування    
визнання фізичної особи 

недієздатною  

      
визнання фізичної особи безвісно 

відсутньою  

      
визнання фізичної особи оголошено 

померлою  

      
обмеження цивільної дієздатності 

фізичної особи 

 

 

Завдання № 765 (складність 3) 

Визначте реквізити заяви у відповідних категоріях справ окремого провадження:  

1 
надання неповнолітній особі повної 

цивільної дієздатності  
  

акт обстеження умов життя заявника, 

складений за місцем його проживання  

2 

визнання фізичної особи безвісно 

відсутньою або оголошення її 

померлою  

  
обставини, що загрожували смертю 

фізичній особі 

3 усиновлення дитини    відомості про стан здоров'я дитини  

      
відомості про те, що особа працює за 

трудовим договором  

      свідоцтво про народження дитини  

 

 

Завдання № 766 (складність 3) 

Проведіть відповідність:  

1 
Позови про 

присудження  
  Позов про стягнення аліментів  

2 Позови про визнання    Позов про визнання право чину недійсним  

3 
Перетворювальні 

позови  
  Позов про визнання права власності  

      Позов про виселення із житлових приміщень  



      Позов про розірвання шлюбу 

      
Позов про стягнення боргових сум на підставі договору 

позики  

      Позов про виділення частини з спільного майна  

 

 

Завдання № 767 (складність 3) 

Проведіть відповідність:  

1 
Класифікація позовів за матеріально-

правовим критерієм  
  

позови для захисту державних і 

публічних інтересів  

2 
Класифікація позовів за процесуально-

правовим критерієм  
  позови про присудження  

3 За характером інтересу, що захищається    
які виникають з трудових 

правовідносин  

      
які виникають з земельних 

правовідносин  

      
які виникають з сімейних 

правовідносин  

      
позови для захисту інтересів інших 

осіб 

      особисті позови  

      
які виникають з цивільних 

правовідносин  

      позови про визнання  

      перетворювальні позови  

 

 

Завдання № 768 (складність 3) 

Проведіть відповідність:  

1 Забезпечення позову    витребування та огляд доказів  

2 Забезпечення доказів    зупинення стягнення на підставі виконавчого документу  

      заборона вчиняти певні дії  

      призначення експертизи  

      встановлення обов‘язку вчиняти певні дії  

      вилучення доказів на час розгляду 



      зупиненя продажу арештованого майна  

      заборона дій, що спрямовані на знищення доказів  

      накладення арешту на майно  

      допит свідків  

      одержання пояснень від сторони  

 

 

Завдання № 769 (складність 3) 

Проведіть відповідність:  

1 
Підстава зупинення 

провадження  
  Ліквідовано юридичну особу  

2 
Підстава закриття 

провадження  
  

Належним чином повідомлений позивач повторно не 

з‘явився в судове засідання, якщо від нього не надійшла 

заява про розгляд справи за його відсутності 

3 
Підстави залишення 

заяви без розгляду  
  

Звернення із судовим дорученням про надання правової 

допомоги до іноземного суду  

 

 

Завдання № 770 (складність 3) 

Проведіть відповідність:  

1 
Зміст 

позову  
  

Вимога позивача, відповідно до способів захисту цивільних прав та 

інтересів судом про присудження, визнання чи перетворення певних 

правовідносин  

2 
Предмет 

позову  
  Обставини, якими позивач обґрунтовує свої вимоги 

3 
Підстава 

позову  
  

Матеріально-правова вимога позивача до відповідача, відносно якої 

суд має ухвалити рішення  

 

 

Завдання № 771 (складність 3) 

Вкажіть кому належить процесуальне право:  

1 позивачу    визнати позов  

2 відповідачу    пред‘явити зустрічний позов  

3 і позивачу, і відповідачу    укласти мирову угоду  



4 ні позивачу, ні відповідачу    зменшити розмір позовних вимог  

      заявити відвід прокурору 

      відмовитися від позову  

 

 

Завдання № 772 (складність 3) 

Вкажіть кому належить процесуальне право:  

1 позивачу    визнати позов частково  

2 відповідачу    пред‘явити зустрічний позов  

3 і позивачу, і відповідачу    заявити відвід судовому розпоряднику 

4 ні позивачу ні відповідачу    заявити відвід судді  

      заявити клопотання про призначення експертизи  

      збільшити розмір позовних вимог  

 

 

Завдання № 773 (складність 3) 

Вкажіть різновид підсудності справ:  

1 
підсудність за місцезнаходженням 

відповідача  
  

про визнання права власності на 

квартиру  

2 підсудність за вибором позивача    про стягнення аліментів  

3 виключна підсудність    
про витребування майна з чужого 

незаконного володіння  

4 
підсудність справ, у яких однією зі 

сторін є суддя  
  про захист прав споживачів  

      про зняття арешту з майна  

      про розлучення з чоловіком-суддею 

 

 

Розділ 27 ВІРНЕ-НЕВІРНЕ ТВЕРДЖЕННЯ 

Завдання № 775 (складність 1) 

Твердження, що позови про визнання недійсними правочинів щодо нерухомого майна та 

застосування наслідків недійсності пред'являються за місцезнаходженням відповідача:  

► вірне  



► невірне 

 

Завдання № 776 (складність 1) 

Твердження, що наслідком визнання правочину (договору) недійсним не може бути його 

розірвання, оскільки це взаємовиключні вимоги  

► вірне  

► невірне 

 

Завдання № 777 (складність 1) 

Твердження, що відповідачами в справі суд притягує боржника, особу, в інтересах якої 

накладено арешт на майно, і в необхідних випадках - особу, якій передано майно, якщо воно 

було реалізоване:  

► невірне 

► вірне  

 

Завдання № 778 (складність 1) 

Твердження, що справи про спадкування розглядаються судами за правилами окремого 

провадження, якщо особа звертається до суду з вимогою про встановлення фактів, що мають 

юридичне значення, які можуть вплинути на спадкові права й обов'язки інших осіб та (або) 

за наявності інших спадкоємців і спору між ними:  

► невірне 

► вірне  

 

Завдання № 779 (складність 1) 

Твердження, що не допускається визнання дійсним заповіту, який є нікчемним у зв'язку з 

порушенням вимог щодо його форми та порядку посвідчення:  

► невірне 

► вірне  

 

Завдання № 780 (складність 1) 

Твердження, що у справах окремого провадження можна укласти мирову угоду:  

► вірне  

► невірне 

 

Завдання № 781 (складність 1) 

Твердження, що у випадку відмови позивача від позову суд закриває провадження у справі:  

► невірне 

► вірне  

 

Завдання № 782 (складність 1) 

Твердження, що у разі визнання відповідачем позову суд за наявності для того законних 

підстав закриває провадження у справі:  

► вірне  

► невірне 

 



Завдання № 783 (складність 1) 

Твердження, що подання відповідачем заперечення проти вирішення спору в суді, у зв‘язку з 

наявності між сторонами договору про передачу спору на вирішення до третейського суду, 

має наслідком повернення позовної заяви:  

► вірне  

► невірне 

 

Завдання № 784 (складність 1) 

Твердження про те, що виявлення факту непідсудності справи цьому суду після відкриття 

провадження у справі має наслідком повернення позовної заяви:  

► вірне  

► невірне 

 

Завдання № 785 (складність 1) 

Твердження про те, що до клопотання про забезпечення доказів додається документ про 

сплату судового збору:  

► невірне 

► вірне  

 

Завдання № 786 (складність 1) 

Твердження про те, що призначення експертизи є обов'язковим у разі заявлення клопотання 

про призначення експертизи хоча б однією із сторін:  

► невірне 

► вірне  

 

Завдання № 787 (складність 1) 

Твердження, що позови про захист прав споживачів можуть пред'являтися також за 

зареєстрованим місцем проживання чи перебування споживача або за місцем заподіяння 

шкоди чи виконання договору:  

► невірне 

► вірне  

 

Завдання № 788 (складність 1) 

Твердження, що якщо сторони під час укладення мирової угоди не передбачили порядку 

розподілу судових витрат, кожна сторона у справі несе половину судових витрат:  

► вірне  

► невірне 

 

Завдання № 789 (складність 1) 

Твердження, що боржник має право протягом трьох днів з дня отримання копії судового 

наказу та доданих до неї документів подати заяву про його скасування:  

► невірне 

► вірне  

 

Завдання № 790 (складність 1) 

Твердження, що суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, 

викладених у ст..119 і 120 ЦПК, або не сплачено судовий збір, постановляє ухвалу про 



повернення позовної заяви, про що повідомляє позивача і надає йому строк для усунення 

недоліків, який не може перевищувати п'яти днів з дня отримання позивачем ухвали:  

► невірне 

► вірне  

 

Завдання № 791 (складність 1) 

Твердження, що позовна заява залишається без руху, коли позивач до відкриття провадження 

у справі подав заяву про повернення йому позову:  

► вірне  

► невірне 

 

Завдання № 792 (складність 1) 

Сторони зобов'язані подати свої докази суду до або під час попереднього судового засідання 

у справі, а якщо попереднє судове засідання у справі не проводиться, - до початку судових 

дебатів:  

► невірне 

► вірне  

 

Завдання № 793 (складність 1) 

Твердження, що за заявою заінтересованої особи суд може забезпечити докази до 

пред'явлення нею позову по будь-якій категорії справ:  

► невірне 

► вірне  

 

Завдання № 794 (складність 1) 

Твердження, що особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні 

під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти 

днів з дня отримання копії цього рішення:  

► невірне 

► вірне  

 

Завдання № 795 (складність 1) 

Твердження, що у касаційному порядку справа розглядається колегією у складі п'яти суддів 

без повідомлення осіб, які беруть участь у справі:  

► вірне  

► невірне 

 

Завдання № 796 (складність 1) 

За подання заяви про видачу судового наказу справляється судовий збір у розмірі, 

встановленому законом.  

► вірне твердження  

► невірне твердження 

 

Завдання № 797 (складність 1) 

Суддя видав судовий наказ та невідкладно надіслав його копію боржника по справі.  

► вірно вчинені дії суддею  



► невірно вчинені дії суддею 

 

Завдання № 798 (складність 1) 

У разі прийняття судом ухвали про відкриття наказного провадження, суд у триденний строк 

з моменту її постановлення видає судовий наказ по суті заявлених вимог.  

► невірне твердження 

► вірне твердження  

 

Завдання № 799 (складність 1) 

Заява про передачу безхазяйної нерухомої речі у власність територіальної громади за умов, 

визначених Цивільним кодексом України, подається до суду за місцезнаходженням цієї речі 

органом місцевого самоврядування.  

► невірне твердження 

► вірне твердження  

 

Завдання № 800 (складність 1) 

У заяві про обмеження права неповнолітньої особи самостійно розпоряджатися своїм 

заробітком, стипендією чи іншими доходами або позбавлення її цього права повинні бути 

викладені обставини, що свідчать про негативні матеріальні, психічні чи інші наслідки для 

неповнолітнього здійснення ним цього права.  

► вірне твердження  

► невірне твердження 

 

Завдання № 801 (складність 1) 

Твердження, що норми матеріального права вважаються порушеними або неправильно 

застосованими, якщо застосовано закон, який не поширюється на ці правовідносини, або не 

застосовано закон, який підлягав застосуванню.  

► вірне  

► невірне 

 

Завдання № 802 (складність 1) 

Ухвала апеляційного суду про скасування судового наказу є остаточною і оскарженню не 

підлягає  

► вірне;  

► невірне 

 

Завдання № 803 (складність 1) 

Заява про приєднання до касаційної скарги може бути подана протягом трьох днів з дня 

одержання копії касаційної скарги.  

► вірне;  

► невірне 

 

Завдання № 804 (складність 1) 

Твердження, що кожний позов складається з трьох елементів: предмета, підстави, змісту:  

► невірне 

► вірне  

 



Завдання № 805 (складність 1) 

Твердження, що позови класифікуються за матеріально-правовим критерієм на три види: 

позови про присудження, позови про визнання, перетворювальні позови:  

► вірне  

► невірне 

 

Завдання № 806 (складність 1) 

Твердження, що позов про стягнення аліментів за способом захисту цивільних прав та 

інтересів належить позовів про присудження:  

► невірне 

► вірне  

 

Завдання № 807 (складність 1) 

Твердження, що позов про визнання правочину недійсним визнається позитивним позовом 

про визнання:  

► невірне 

► вірне  

 

Завдання № 808 (складність 1) 

Твердження, що позов про розірвання шлюбу є перетворювальним позовом:  

► вірне  

► невірне 

 

Завдання № 809 (складність 1) 

Твердження, що місцевим судом розглядаються справи по спорам, що виникають з 

цивільних, сімейних, трудових та інших правовідносин за правилами заочного провадження:  

► невірне 

► вірне  

 

Розділ 28 ЗАДАЧІ 

Завдання № 811 (складність 2) 

Марія звернулась до суду з позовом про визнання недійсним договору купівлі-продажу, 

укладеного з недодержанням вимог закону про його нотаріальне посвідчення. 

Позивачка у зв‘язку зі станом здоров‘я в судове засідання не з‘явилася та просила розглядати 

справу без її участі. 

Відповідач проти позову не заперечував. 

Суд ухвалив рішення про задоволення позовних вимог та з власної ініціативи застосував 

правові наслідки недійсності правочину. 

Чи може суд з власної ініціативи застосовувати наслідки недійсності оспорюваного 

правочину:  

►  ні, усі наслідки недійсності оспорюваного правочину можуть застосовуватися судом 

лише у відповідності до волевиявлення сторін;  

►  так, суд з власної ініціативи може застосовувати наслідки недійсності оспорюваного 

правочину. 

►  ні, оскільки це суперечить принципу диспозитивності цивільного процесу;  

►  з власної ініціативи суд може застосувати лише такий наслідок недійсності правочину як 

відшкодування збитків, усі інші – за клопотанням сторони;  

►  з власної ініціативи суд може застосувати лише такий наслідок недійсності правочину як 



реституція, усі інші – за клопотанням сторони;  

 

Завдання № 812 (складність 2) 

Позивач звернувся до суду з даним позовом і в обґрунтування позовних вимог зазначив, що 

разом з відповідачкою є співвласником квартири. Його частка в зазначеній квартирі, як і 

частка відповідачки, становить 1/2 частину. Оскільки вони з відповідачкою не можуть дійти 

згоди щодо порядку користування спільною квартирою, просив поділити зазначену квартиру 

в натурі, виділивши йому кімнати, площею 10,1 кв.м. та 10,6 кв.м. 

В судовому засіданні позивач та його представник підтримали позов з тих самих підстав і 

пояснили, що спірна квартира знаходиться на першому поверсі, тому з вікна одної з кімнат 

можливо зробити окремий вхід до частини квартири, яка буде виділена позивачу. 

Відповідач в судовому засіданні позов не визнала і просила відмовити в його задоволенні. 

За клопотанням позивача суд призначив судову для з‘ясування питання про можливість 

поділу квартири в натурі і визначення варіантів такого поділу. Відповідач проти призначення 

експертизи заперечувала. 

Чи правомірним є призначення експертизи у даному випадку:  

►  дане питання відноситься законодавчо не врегульоване та виноситься на розсуд суду. 

►  так, адже у справах, для вирішення яких необхідні спеціальні знання, суд зобов‘язаний 

призначити експертизу, незалежно від волі сторін;  

►  так, адже суд для встановлення об‘єктивної істини у справі вправі призначати експертизу 

за власною ініціативою;  

►  ні, оскільки для призначення експертизи в аналізованому випадку необхідна ініціатива 

осіб, які беруть участь у справі;  

►  так, адже у даній категорії справ дозволяється призначення експертизи за клопотанням 

однієї сторони;  

 

Завдання № 813 (складність 2) 

Громадянин К. звернувся до Синівського районного суду м. Львова з позовом про визнання 

заповіту, складеного його померлим батьком громадянином Д. недійсним. В обґрунтування 

своїх позовних вимог він вказував, що батько в останні роки життя часто хворів та не міг 

усвідомлювати значення своїх дій, чим і скористалася сестра позивача М., змусивши батька 

заповісти їй усе наявне в нього майно. Відповідач проти позову заперечувала, вважаючи його 

безпідставним. У судовому засіданні позивач заявив клопотання про призначення судово-

психологічної експертизи для визначення питання: чи міг громадянин Д. усвідомлювати свої 

дії та керувати ними на момент складання заповіту. 

Суд у задоволенні клопотання відмовив, оскільки вважав неможливим встановлення 

психічного стану померлої особи. Окрім того, наголосив, що для призначення експертизи 

необхідна згода двох сторін, а відповідач проти її призначення заперечував. 

Чи правомірні дії суду у даному випадку:  

►  так, оскільки для призначення експертизи в аналізованому випадку необхідна згода 

обидвох сторін;  

►  ні, адже у справах, для вирішення яких необхідні спеціальні знання, суд зобов‘язаний 

призначити експертизу, незалежно від волі сторін;  

►  ні, адже суд для встановлення об‘єктивної істини у справі вправі призначати експертизу 

за власною ініціативою;  

►  дане питання відноситься законодавчо не врегульоване та виноситься на розсуд суду. 

►  ні, адже у даній категорії справ (пов‘язаній із визначенням психічного стану особи) 

дозволяється призначення експертизи за клопотанням однієї сторони;  

 

Завдання № 814 (складність 2) 

Громадянка І. звернулася до суду з позовом до свого колишнього чоловіка М. про стягнення 



аліментів на дитину. Останній проти позову заперечував та заявив зустрічний позов про 

виключення відомостей про нього як батька дитини з актового запису про народження 

дитини. 

Проаналізуйте ситуацію. Чи можна звертатися до суду з позовом про виключення відомостей 

про батька чи матір з актового запису про народження дитини, за умови наявності рішення 

суду, що набрало законної сили, про стягнення аліментів на дитину. Якщо так, то у порядку 

розглядатиметься така справа.  

►  можна у порядку окремого провадження;  

►  можна у порядку наказного провадження;  

►  дане питання нормативно не врегульоване і вирішується на розсуд суду. 

►  ні не можна, оскільки це суперечитиме принципу преюдиційності рішення суду про 

стягнення аліментів;  

►  можна у порядку позовного провадження, задоволення судом зазначених вимог може 

бути підставою для перегляду рішення про стягнення аліментів у зв'язку з нововиявленими 

обставинами;  

 

Завдання № 815 (складність 2) 

Громадяни С. звернувся до суду з позовом про визначення порядку користування земельною 

ділянкою співвласників житлового будинку. У процесі судового розгляду сторони вирішили 

укласти мирову угоду, у якій самостійно визначити порядок користування земельною 

ділянкою співвласників житлового будинку. 

Проаналізуйте ситуацію. Які факти повинен перевірити суд, перш ніж затвердити таку 

мирову угоду?  

►  чи взаємовигідна для сторін ця угода;  

►  чи угода не має ознак фіктивності;  

►  чи угода явно не суперечить архітектурно-будівельним, санітарним чи протипожежним 

правилам;  

►  чи добровільно сторони уклали угоду;  

►  чи не суперечать угода моральним засадам суспільства. 

 

Завдання № 816 (складність 2) 

Місцевий суддя Федорченко Л. одноособово розглядав цивільну справу про визнання 

договору купівлі-продажу двохкімнатної квартири недійсним. В судовому засіданні позивач 

Квітка С. заявив клопотання про відкладення на наступний день і час розгляду, але в 

колегіальному складі суду. В обґрунтування свого клопотання позивач посилався на те, що 

для нього рішення суду має виключне значення так як одному судді важко розібратися в 

законності купівлі-продажу квартири. 

Суддя Федорченко Л. вислухавши клопотання позивача, заявив, що він досвідчений суддя і 

за останні два роки заслухав більше десятка аналогічних справ. Судове засідання було 

продовжено. Процес проводився одним суддею. В результаті судового розгляду позивачу 

було відмовлено в задоволенні позову. 

Вкажіть випадки, коли в суді першої інстанції розгляд справи відбувається колегіально:  

► у справах про повернення безпідставно набутого майна;  

► у справах, що виникають з договору купівлі-продажу;  

► у справах про позбавлення батьківських прав;  

► у справах про усиновлення;  

► у справах про розкриття банком інформації, що містить банківську таємницю 

 

Завдання № 817 (складність 2) 

Оленчук звернувся з заявою в суд про надання йому права на шлюб до досягнення шлюбного 

віку. В якому провадження буде розглядатися дана справа?  



► Наказне  

► Цивільне  

► Окреме  

► Позовне  

► Адміністративне 

 

Завдання № 818 (складність 2) 

В судовому засіданні слухалася справа про усиновлення дитини. Під час розгляду справи в 

зал судового засідання зайшов кореспондент обласного телебачення з відеокамерою і почав 

проводити зйомку судового засідання. Головуючий по справі запитав, на підставі чого 

проводиться відеозйомка. Кореспондент відповів, що має завдання телестудії провести 

відеозйомку деяких фрагментів процесу для демонстрації телеглядачам репортажу про нову 

категорію цивільних справ по усиновленню. Головуючий по справі Іванов А. заборонив 

відеозйомку і видалив журналіста із залу засідань. Той в свою чергу заявив, що буде 

скаржитись у вищу судову інстанцію на бюрократизм судді. 

В яких справах проводиться закритий судовий розгляд на вимогу закону?  

► про захист честі і гідності  

► про усиновлення  

► про захист авторських прав 

► якщо відкритий розгляд може привести до розголошення державної або іншої таємниці  

► про розірвання шлюбу  

 

Завдання № 819 (складність 2) 

Марченко - 13 років, Гриценко - 16 років, душевнохворий Сидорчук, Петрів - 20 років своїми 

діями завдали шкоди заводу «Світоч». Хто з них буде суб`єктом цивільних процесуальних 

правовідносин?  

► Гриценко, Петрів  

► Марченко, Гриценко, Петрів  

► Гриценко, Сидорчук, Петрів  

► Петрів  

► Гриценко 

 

Завдання № 820 (складність 2) 

Суд під головуванням судді Володар Г. розглядав справу. У судовому засіданні один із 

суддів захворів і Володар Г., щоб не відкладати слухання справи, замінив його іншим 

суддею, який перебував у залі судового засідання і закінчив розгляд справи постановивши 

рішення. Який принцип цивільного процесуального права було порушено?  

► Принцип однособовості і колегіальності розгляду справи  

► Принцип змагальності  

► Принцип рівності перед законом і судом 

► Принцип безпосередності  

► Принцип виборності суддів  

 

Завдання № 821 (складність 2) 

Громадянин М. звернувся з позовом в суд про відшкодування шкоди завданої внаслідок 

ДТП. На попередньому судовому засіданні він змінив підставу позову. З'явившись в суд на 

розгляд справи по суті М. виявив бажання повторно скористатися правом змінити підставу 

позову, однак суддя відмовив М. у здійсненні його права, мотивуючи відмову тим, що цим 

правом, відповідно до ст. 32 ЦПК, можна скористатися один раз. 

На яких стадіях цивільного процесу позивач вправі скористатися правом на зміну предмету 



або підстави позову?  

► До початку судових дебатів  

► На будь якій стадії 

► До початку розгляду справи по суті  

► На попередному суовому засіданні  

► На стадії подання заяви і відкриття провадження у справі  

 

Завдання № 822 (складність 2) 

У справі про поширення оспорюваної інформації в мережі Інтернет на стороні позивача бере 

участь Петренко, а на стороні відповідача автор відповідного інформаційного матеріалу та 

власник веб-сайта. Який це вид співучасті?  

► Факультативна, активна  

► Змішана, пасивна.  

► Обов?язкова, пасивна  

► Обов?язкова, активна  

► Факультативна, пасивна 

 

Завдання № 823 (складність 2) 

Петрук звернувся в суд з позовом про повернення заборговгованості на суму 13 тис. грн. Під 

час заочного розгляду справи, він заявив клопотання про збільшення ціни позову. Суддя 

відмовив Петруку, мотивуючи це тим, що клопотання Петрука про збільшення ціни позову є 

не обгрунтованим, а також пояснив позивачу, що здійснювати своє право на збільшення чи 

зменшення ціни позову він може лише за згодою відповідача. Які дії повинен вчинити суд в 

разі заявлення клопотання про збільшення розміру позовних вимог в заочному провадженні?  

► Задовільнити клопотання позивача і продовжити розгляд справи по суті  

► Відмова суду в цій справі була правомірною 

► Оголосити перерву  

► Відкласти розгляд справи  

► Зупинити провадження у справі  

 

Завдання № 824 (складність 2) 

Після смерті спадкодавця Сикорського, спадщину отримали його син та онук (14 років). 

Спадкоємці не могли поділити спадкове майно, а тому звернулися в суд щоб вирішити спір 

про поділ спільного домоволодіння. Сину роз'яснили, що онук, не має повної цивільної 

дієздатності, а тому не може бути відповідачем у справі. 

Яку, на вашу думку, ухвалу повинен постановити суд на стадії відкриття провадження у 

справі.  

► Ухвалу про залишення заяви без руху  

► Ухвалу про закриття провадження 

► Ухвалу пропоернення позовної заяви  

► Ухвалу про відмову в відкритті провадження  

► Ухвалу про відкриття провадження  

 

Завдання № 825 (складність 2) 

В суд звернулася мама в інтересах дитини з позовною заявою про стягнення аліментів. 

Якими документами мають бути посвідченні повноваження мами.  

► Свідоцтвом про народження  

► Свідоцтвом про розірвання шлюбу  

► Довіреністю дитини  

► Адвокатським ордером  



► Витягом з Сімейного кодексу України 

 

Завдання № 826 (складність 2) 

В суд звернулася мама в інтересах дитини з позовною заявою про стягнення аліментів. До 

заяви вона не подала копію свідоцтва про народження дитини. Яку ухвалу повинен 

постановити суд?  

► Ухвалу про закриття провадження 

► Ухвалу про залишення заяви без руху  

► Ухвалу про відмову в відкритті провадження  

► Ухвалу про відкриття провадження  

► Ухвалу пропоернення позовної заяви  

 

Завдання № 827 (складність 2) 

До якого виду позовів можна віднести позов про позбавлення батьківських прав:  

► Про присудження  

► Про визнання  

► Віндикаційний  

► Перетворювальний  

► Негаторний 

 

Завдання № 828 (складність 2) 

До якого виду позовів можна віднести позов про захист честі та гідності:  

► Віндикаційний  

► Негаторний 

► Про присудження  

► Про визнання  

► Перетворювальний  

 

Завдання № 829 (складність 2) 

Під час розгляду справи про розірвання шлюбу між подружжям Бойчуків, позивачка заявила 

вимогу передати їй 5-ти річного сина Юрка, що тимчасово проживав у батьків чоловіка. 

Який процесуальний статус у справі матимуть баба і дід Юрка.  

► Треті особи, які не заявляють самостійні вимоги щодо предмету спору на стороні 

позивача  

► Свідки  

► Співвідповідачі  

► Представники 

► Треті особи, які не заявляють самостійні вимоги щодо предмету спору на стороні 

відповідача  

 

Завдання № 830 (складність 2) 

За позовом Мурат до ТзОВ «Промінь» про стягнення заробітної плати справа була 

призначена до слухання на 23 січня 2014 року. Повістки сторонам були направлені поштою 

18 січня. Представник відповідача в суд не з‘явився, пояснивши, що його було повідомлено 

несвоєчасно і він не мав змоги підготуватися. 

Які дії має вчинити суд:  

► Оголосити перерву  

► Неявка представника не є перешкодою для розглдяду справи 

► Відкласти розгляд справи  



► Зупинити провадження у справі  

► За наявності інших умов, передбачених ст. 224 ЦПК України, постановити ухвалу про 

заочний розгляд  

 

Завдання № 831 (складність 2) 

Визначіть вид територіальної підсудності у справі про відшкодування шкоди, завданої 

каліцтвом  

► За ухвалою суду; 

► За зв'язком вимог  

► Альтенативна  

► Виключна  

► Загальна  

 

Завдання № 832 (складність 2) 

Визначіть вид територіальної підсудності у справі про виключення майна з опису;  

► Альтенативна  

► Виключна  

► За ухвалою суду; 

► Загальна  

► За зв'язком вимог  

 

Завдання № 833 (складність 2) 

Визначіть вид територіальної підсудності для зустрічного позову  

► Альтенативна  

► Виключна  

► За ухвалою суду; 

► Загальна  

► За зв'язком вимог  

 

Завдання № 834 (складність 2) 

Задовольнивши позов, суд у резолютивній частині рішення не зазначив, чи було порушено 

особисте немайнове право особи, яка саме інформація визнана недостовірною та ганьбить 

гідність, честь позивача, а також не вказав на спосіб захисту порушеного особистого 

немайнового права. Які можливі шляхи усунення цього недоліку:  

► Це не є порушенням 

► Апеляційна скарга  

► Ухвала про виправлення описок та арифметичних помилок  

► Додаткове рішення  

► Ухвала про розяснення рішення  

 

Завдання № 835 (складність 2) 

Громадянин М. звернувся з позовом в суд про відшкодування шкоди завданої внаслідок 

ДТП. На попередньому судовому засіданні він змінив підставу позову. З'явившись в суд на 

розгляд справи по суті М. виявив бажання повторно скористатися правом змінити підставу 

позову, однак суддя відмовив М. у здійсненні його права, мотивуючи відмову тим, що цим 

правом, відповідно до ст. 32 ЦПК, можна скористатися один раз. 

До якого часу позивач вправі скористатися правом на зміну предмету або підстави позову:  

► впродовж усього судового розгляду справи;  

► лише на попередньому судовому засіданні;  



► до початку розгляду судом справи по суті;  

► до моменту проголошення рішення судом першої інстанції;  

► до початку судових дебатів. 

 

Завдання № 836 (складність 2) 

Н. звернувся в суд з позовом про повернення заборгованості на суму 13 тис. грн. В судовому 

засіданні він заявив клопотання про збільшення ціни позову. Суддя відмовив Н., мотивуючи 

це тим, що клопотання Н. про збільшення ціни позову є не обґрунтованим, а також пояснив 

позивачу, що здійснювати своє право на збільшення чи зменшення ціни позову він може 

лише на стадії попереднього судового засідання. 

До якого часу позивач вправі скористатися правом на збільшення чи зменшення розміру 

позовних вимог:  

► до початку розгляду судом справи по суті;  

► до моменту проголошення рішення судом першої інстанції;  

► до початку судових дебатів. 

► лише на попередньому судовому засіданні;  

► до початку розгляду справи судом касаційної інстанції;  

 

Завдання № 837 (складність 2) 

Паничук звернулася до Золотник з позовом про відшкодування шкоди на суму 20000 грн. та 

стягнення моральної шкоди у сумі 2000 грн. В судовому засіданні, яке відбулося 10 лютого 

2009 р., позивачка зменшила ціну позову в частині майнових вимог на суму 5 тис. грн. 

Розмір моральної шкоди залишився без змін. 15 лютого 2009 р. позивачка померла і в справу 

вступили правонаступники і заявили клопотання про збільшення ціни позову в 

попередньому розмірі (20 тис. грн.) в частині майнової шкоди, в частині моральної шкоди 

позовні вимоги були підтримані без змін. Рішенням суду позов задоволено повністю. 

Яку процесуальну дію вчиняє суд в разі смерті сторони, якщо спірні правовідносини не 

допускають правонаступництво:  

► зупиняє провадження у справі;  

► ухвалює рішення;  

► відкладає розгляд справи. 

► закриває провадження у справі;  

► залишає заяву без розгляду;  

 

Завдання № 838 (складність 2) 

Місцевий суддя Федорченко Л. одноособово розглядав цивільну справу про визнання 

договору купівлі-продажу двохкімнатної квартири недійсним. В судовому засіданні позивач 

Квітка С. заявив клопотання про відкладення на наступний день і час розгляду, але в 

колегіальному складі суду. В обґрунтування свого клопотання позивач посилався на те, що 

для нього рішення суду має виключне значення так як одному судді важко розібратися в 

законності купівлі-продажу квартири. 

Суддя Федорченко Л. вислухавши клопотання позивача, заявив, що він досвідчений суддя і 

за останні два роки заслухав більше десятка аналогічних справ. Судове засідання було 

продовжено. Процес проводився одним суддею. В результаті судового розгляду позивачу 

було відмовлено в задоволенні позову. 

Вкажіть випадки, коли в суді першої інстанції розгляд справи відбувається колегіально:  

► у справах про повернення безпідставно набутого майна;  

► у справах про позбавлення батьківських прав;  

► у справах про поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;  

► у справах, що виникають з договору купівлі-продажу;  



► у справах про розкриття банком інформації, що містить банківську таємницю. 

 

Завдання № 839 (складність 2) 

В судовому засіданні слухалася справа окремого провадження про усиновлення дитини. Під 

час розгляду справи в зал судового засідання зайшов кореспондент обласного телебачення з 

відеокамерою і почав проводити зйомку судового засідання. Головуючий по справі запитав, 

на підставі чого проводиться відеозйомка. Кореспондент відповів, що має завдання 

телестудії провести відеозйомку деяких фрагментів процесу для демонстрації телеглядачам 

репортажу про нову категорію цивільних справ по усиновленню. 

Головуючий по справі Іванов А. заборонив відеозйомку і видалив журналіста із залу 

засідань. Той в свою чергу заявив, що буде скаржитись у вищу судову інстанцію на 

бюрократизм судді. 

Вкажіть за яких умов допускається проведення в залі судового засідання відео зйомки:  

► у справах, що стосуються національної безпеки України. 

► на підставі рішення суду;  

► у випадку суспільної значимості справи;  

► за наявності згоди учасників процесу;  

► на підставі ухвали суду за наявності згоди осіб, які беруть участь у справі;  

 

Завдання № 840 (складність 2) 

Місцевий суд Яремчанського району Франківської області за позовною заявою Стригуна С. 

ухвалив рішення про розірвання шлюбу із Стригун О. Ніяких інших вимог в даній цивільній 

справі заявлено не було. Через 2 місяці після ухвалення рішення про розірвання шлюбу в суд 

звернулася Стригун О. з позовом про стягнення аліментів з відповідача Стригуна С. на двох 

дітей, оскільки батько відмовляється добровільно їх утримувати. Відповідач заперечував 

проти розгляду справи про стягнення аліментів, мотивуючи тим, що між ним і колишньою 

дружиною було укладено письмовий договір про передачу справи в третейський суд. 

Вислухавши сторони, ознайомившись з письмовими заявами сторін, суддя відмовив в 

прийнятті заяви про стягнення аліментів. 

Чи правомірні дії суду:  

► ні, оскільки наявність третейської угоди є підставою для залишення заяви без розгляду, а 

не для відмови у прийнятті заяви;  

► ні, оскільки суд повинен був з‘ясувати думку дружини щодо передачі справи на розгляд 

до третейського суду;  

► так, адже сторони скористались своїм правом на передачу спору на розгляд третейського 

суду, гарантованим ст.17 ЦПК;  

► ні, оскільки справи, що виникають із сімейних правовідносин не можуть бути передані на 

розгляд третейського суду, а тому немає підстав для відмови у прийнятті позовної заяви. 

► ні, суд повинен був вирішити питання про стягнення аліментів в одному провадженні зі 

справою про розірвання шлюбу між сторонами;  

 

Завдання № 841 (складність 2) 

Чи можуть бути суб`єктами цивільних процесуальних правовідносин: Марченко - 14 років, 

Грищенко - 16 років та душевнохворий Петров - 20 років, визнаний судом обмежено 

дієздатним, які своїми діями заподіяли шкоду заводу «Світоч»?  

► ні, не можуть. 

► може лише Петров;  

► так, можуть усі троє;  

► можуть лише Грищенко і Петров;  

► можуть лише Марченко і Грищенко;  

 



Завдання № 842 (складність 2) 

Суд під головуванням судді Володар Г. розглядав справу. У судовому засіданні один із 

суддів захворів і Володар Г., щоб не відкладати слухання справи, замінив його іншим 

суддею, який перебував у залі судового засідання і закінчив розгляд справи постановивши 

рішення. 

Який принцип цивільного процесу був порушений у даному випадку:  

► колегіальності і одноособовості розгляду справи. 

► незмінності складу суду;  

► підкорення суддів тільки закону;  

► диспозитивності;  

► змагальності;  

 

Завдання № 843 (складність 2) 

У зв‘язку з тим, що працівники кав‘ярні неналежно здійснювали нагляд за роботою 

пристроїв водопровідної системи підсобного цеху, вода залила розташовану нижче художню 

майстерню художника Вітриченка Т., у зв‘язку з чим було пошкоджено приміщення та 

картини на суму 10 тис. грн. Потерпілий вирішив відшкодувати нанесені збитки за рахунок 

винних осіб. 

Визначіть суб‘єктів процесуальних правовідносин у цій справі:  

► Вітриченко – позивач, працівники кав‘ярні – співвідповідачі;  

► Вітриченко – позивач, кав‘ярня і працівники – співвідповідачі. 

► Вітриченко – позивач, кав‘ярня – відповідач, працівники – треті особи з самостійними 

вимогами на предмет спору;  

► Вітриченко – позивач, кав‘ярня – відповідач;  

► Вітриченко – позивач, кав‘ярня – відповідач, працівники – треті особи без самостійних 

вимог на стороні відповідача;  

 

Завдання № 844 (складність 2) 

Вироком суду за розкрадання майна Грищенко був засуджений до позбавлення волі з 

конфіскацією майна, що йому належить. Дружина Грищенка подала позов про виключення з 

опису майна, що є її власністю – телевізор, золотий годинник, столовий сервіз. 

Визначіть склад учасників у цій справі:  

► дружина Грищенка – позивач, Грищенко – відповідач;  

► дружина Грищенка – позивач, боржник та Державна податкова інспекція – 

співвідповідачі;  

► дружина Грищенка – позивач, особа, якій передано майно – відповідач;  

► дружина Грищенка – позивач, Грищенко – відповідач, Державна податкова інспекція – 

третя особа з самостійними вимогами на предмет спору; 

► дружина Грищенка – позивач, Грищенко – відповідач, Державна податкова інспекція – 

третя особа з самостійними вимогами на предмет спору;  

 

Завдання № 845 (складність 2) 

Підприємець Васькович звернувся в суд до редакції газети «Вечірні новини» з позовом про 

захист честі, гідності та стягнення моральної шкоди. Стаття, що була опублікована в газеті за 

21 вересня 2009 р. «Що, де і скільки» на думку позивача містить неправдиву інформацію і 

ганьбить його перед мешканцями міста. В процесі підготовки справи до розгляду суд вважав 

за необхідне долучити до участі у якості співвідповідача у справі автора статті Антоненка. 

У якому процесуальному статусі може бути залучений до розгляду справи про спростування 

опублікованих у пресі відомостей, що принижують честь і гідність особи, автор статті:  

► співвідповідач разом з органом масової інформації. 

► свідок;  



► позивач;  

► третя особа без самостійних вимог на предмет спору;  

► третя особа з самостійними вимогами на предмет спору;  

 

Завдання № 846 (складність 2) 

Шевчук звернувся з позовом до колишньої дружина Олени про поділ майна, набутого під час 

перебування у шлюбі. Мати дружини, Огірко, дізнавшись про спір звернулася до судді з 

заявою, що їй належить право власності на 1/3 спірного будинку, а також на телевізор та 

диван, що були придбані нею за власні кошти. Також Огірко повідомила, що перебуває в 

неприязних стосунках з донькою Оленою. 

У якому процесуальному статусі Огірко може вступити у процес:  

► свідок;  

► співвідповідач;  

► третя особа без самостійних вимог на предмет спору. 

► третя особа з самостійними вимогами на предмет спору;  

► співпозивач;  

 

Завдання № 847 (складність 2) 

Автомобіль ВАТ «Світоч» вчинив наїзд на Іваника, заподіявши йому шкоду. В акті про 

наслідки ДТП, працівниками ДАІ Рудим та Стеценком зазначено, що водій порушив правила 

дорожнього руху, рухався по дорозі з перевищенням швидкості і не зупинився на 

пішохідному переході, що стало причиною ДТП і заподіяння шкоди Іванику. Відповідно до 

пояснень водія Матвіїва, Іваник був у нетверезому стані і вийшов на проїжджу частину вже 

тоді, коли автомобіль був за метр до пішохідного переходу, що і завадило Матвіїву вчасно 

загальмувати і уникнути ДТП. 

Визначте процесуальне становище учасників цивільно-процесуальних правовідносин:  

► потерпілий – позивач, водій – відповідач;  

► потерпілий – позивач, ВАТ „Світоч‖ – відповідач, водій – третя особа з самостійними 

вимогами на предмет спору;  

► потерпілий – позивач, ВАТ „Світоч‖ та водій – співвідповідачі. 

► потерпілий – позивач, ВАТ „Світоч‖ – відповідач;  

► потерпілий – позивач, ВАТ „Світоч‖ – відповідач, водій – третя особа на стороні 

відповідача;  

 

Завдання № 848 (складність 2) 

Розглядаючи справу про усиновлення в частині дослідження доказів суд заслухав покази 

свідків, ознайомився з медичними довідками про стан здоров'я усиновлювачів та висновком 

органу опіки і піклування, з'ясував думку дитини і ухвалив рішення на користь 

усиновлювачів. 

Орган опіки і піклування подав скаргу на рішення суду, вважаючи його незаконним. Свою 

скаргу орган опіки і піклування мотивував тим, що суд не отримав згоди органу опіки і 

піклування на усиновлення і тим самим порушив вимоги ст. 221 СК України. 

Які форми участі органів місцевого самоврядування у процесі відповідно до ст. 45 ЦПК 

України:  

► представництво інтересів відповідача у справі;  

► звернення до суду з заявою в інтересах позивача, у випадках передбачених 

законодавством;  

► вступ у розпочату справу;  

► представництво інтересів третіх осіб у справі;  

► дача письмових рекомендацій у справі; 

 



Завдання № 849 (складність 2) 

Борисенко, Дорощук та Карпин звернулися в суд з позовом до ВАТ «Укрнафта» про 

визнання недійсними договорів купівлі-продажу природного газу. Заступник прокурора м. 

Києва в інтересах відповідача звернувся з зустрічним позовом до позивачів про стягнення 

заборгованості за договором купівлі-продажу природного газу. 

Назвіть неправильно вказану форму участі прокурора у цивільному процесі:  

► звернення з позовом про захист прав, свобод фізичних осіб;  

► вступ в розпочату справу для захисту інтересів осіб, які беруть у ній участь. 

► звернення з позовом в інтересах суспільства;  

► звернення з позовом в інтересах держави;  

► дача висновків у справі;  

 

Завдання № 850 (складність 2) 

За загальним правилом територіальної підсудності :  

► позов пред‘являється до суду за погодженням сторін;  

► за місце постійного перебування позивача. 

► позов пред‘являється до суду за місцезнаходженням філії юридичної особи;  

► позов пред‘являється до суду за місцем проживання відповідача;  

► позов пред‘являється до суду за місцем проживання позивача;  

 

Завдання № 851 (складність 2) 

У вересні 2004 р. позивачка, звернулася до суду за місцем проживання відповідача з позовом 

про визнання договору – купівлі – продажу нерухомого майна недійсним. Зокрема, 

зазначила, що 3 серпня 2012 р. видала довіреність відповідачу Б., якою уповноважила його 

продати належне їй на праві власності приміщення магазину по вул. Братській в м. Львові. 14 

вересня 2012 р. останній продав це приміщення дружині. 

Суддя повернув позовну заяву на підставі ст.121 ЦПК, оскільки, на його думку, справа не 

підсудна даному суду. 

Вкажіть, який вид підсудності повинен застосовуватися у цьому випадку:  

► альтернативна (підсудність за вибором позивача);  

► загальна (підсудність за місцезнаходженням відповідача);  

► підсудність справ, у яких однією із сторін є суддя. 

► виключна підсудність;  

► за зв‘язком справ (підсудність кількох справ, пов‘язаних між собою);  

 

Завдання № 852 (складність 2) 

Визначте розмір судового збору, що підлягає стягненню, якщо Кінаш М. звернувся до суду з 

проханням встановити факт родинних відносин:  

► 2 розміри мінімальної заробітної плати;  

► 0,1 розміру мінімальної заробітної плати;  

► 17 гривень. 

► 0,5 розміру мінімальної заробітної плати;  

► 0,2 розміру мінімальної заробітної плати;  

 

Завдання № 853 (складність 2) 

Визначте розмір судового збору, що підлягає стягненню, якщо представник позивача 

звернувся в суд з проханням видати йому повторну копію судового рішення:  

► 2 гривні;  

► 0,5 гривні за кожен аркуш копії судового рішення. 

► 5 гривень;  



► 2 гривні за кожен аркуш копії судового рішення;  

► 1 гривня за кожен аркуш копії судового рішення;  

 

Завдання № 854 (складність 2) 

Під час доповіді судді- головуючого про проведені підготовчі дії колегії суддів, з‘ясувалось, 

що недостатньо з‘ясовані обставини, на які посилається відповідач, як на підставу своїх 

заперечень проти апеляційної скарги. 

Як слід правильно процесуально вчинити в даній ситуації?  

► колегія суддів постановляє ухвалу про відкладення підготовчих дій та звертається до 

місцевого суду з вимогою про надіслання усіх матеріалів справи до апеляційного суду. 

► колегія суддів постановляє ухвалу про залишення апеляційної скарги без розгляду;  

► колегія суддів постановляє ухвалу про призначення справи до розгляду, оскільки усі 

обставини у справі з‘ясовуються безпосередньо на стадії судового розгляду;  

► колегія суддів вирішує питання про проведення додаткових підготовчих дій та 

призначення справи до розгляду;  

► суддя- доповідач постановляє ухвалу про проведення додаткових підготовчих дій, а 

колегія судді - про призначення справи до розгляду;  

 

Завдання № 855 (складність 2) 

Петренко звернувся в суд до директора ТзОВ «Прогрес» з вимогою поновити його на роботі 

на посаді токаря І розряду та виплатити заробітну плату за час вимушеного прогулу. В 

судовому засідання директор запропонував Петренку укласти мирову угоду. Відповідно до 

умов угоди директор приймає Петренка на вище згадану посаду, однак він повинен 

відмовитися від виплати заробітної плати за час вимушеного прогулу. Петренко погодився. 

Суд визнав умови мирової угоди і постановив ухвалу про закриття провадження у справі. 

Чи правомірні дії суду:  

► суд не мав права визнавати мирову угоду. Не перевіривши чи таке визнання не суперечить 

інтересам ТзОВ „Прогрес‖, яке представляє директор;  

► суд правомірно визнав мирову угоду, проте повинен був постановити ухвалу про 

залишення заяви без розгляду, а не про закриття провадження у справі;  

► так, правомірні;  

► суд неправомірно визнав мирову угоду, оскільки така суперечить закону;  

► дане питання законодавчо не регламентовано і вирішується на розсуд суду. 

 

Завдання № 856 (складність 2) 

Гр. М. пред‘явив позов до гр. Д. про розірвання шлюбу. Одночасно відповідачка просила 

вирішити питання про поділ спільного майна. 

Суд постановив ухвалу про залишення заяви без розгляду, послаючись на те, що сторони не 

подали доказів про наявність цього майна, що вони вдруге можуть пред‘явити позов про 

поділ спірного майна, коли зберуть докази. 

Проаналізуйте ситуацію. Чи правомірне таке рішення суду?  

► дане питання законодавчо не врегульоване та вирішується на розсуд суду. 

► так, правомірне, адже суд попереджав сторони про правові наслідки неподання доказів;  

► так, правомірне, адже обов‘язок подання доказів лежить на сторонах;  

► так, правомірне, адже сторони не позбавлені права на повторне звернення до суду;  

► ні, неправомірне, адже такої підстави як неподання доказів сторонами для залишення 

заяви без розгляду законодавством не передбачено;  

 

Завдання № 857 (складність 2) 

Гр. Д. подав заяву про забезпечення позову про повернення позики у розмірі 5 тис. грн. 



шляхом накладення арешту на депозитний рахунок гр. Т. Сума депозиту на рахунку 15 тис. 

грн. Суд постановив ухвалу про забезпечення позову. Відповідач дану ухвалу оскаржив до 

суду: 

Проаналізуйте ситуацію. Назвіть наслідки оскарження ухвали про забезпечення позову:  

► зупиняє її виконання;  

► зупиняє її виконання, проте не перешкоджає подальшому розгляду справи. 

► перешкоджає подальшому розгляду справи;  

► не зупиняє її виконання, але перешкоджає подальшому розгляду справи;  

► не зупиняє її виконання та не перешкоджає подальшому розгляду справи;  

 

Завдання № 858 (складність 2) 

Гр. В. і А. пред‘явили позов до гр. З. про звільнення від виплати періодичних платежів, 

посилаючись на те, що вони з грудня 2008 р. сплачують їй по 1000 грн. на відшкодування 

шкоди заподіяної здоров‘ю. У даний час здоров‘я відповідачки відновилось, а їх 

матеріальний стан погіршився. 

Суддя ухвалою відмовив у відкритті провадження у справі. Відмовляючи у прийнятті 

позовної заяви, суд послався на те, що позивачі не подали документи з приводу того, що 

здоров‘я гр. З. відновлено, або інших доказів, які свідчили б про необхідність зміни розміру 

платежів. 

Проаналізуйте ситуацію. Чи вправі суд відмовити в прийнятті позовної заяви з мотиву, що 

позивач не подав доказів на підтвердження своїх позовних вимог:  

► ні, у такому випадку суд повинен залишити заяву без розгляду;  

► ні, у такому випадку суд повинен повернути позовну заяву;  

► так, вправі, адже це один із обов‘язкових реквізитів позовної заяви;  

► ні, у такому випадку суд повинен залишити заяву без руху;  

► ні, адже вимогою до позовної заяви є зазначення доказів, а не їх подання. 

 

Завдання № 859 (складність 2) 

17 серпня 2013 року гр. В. звернувся до Галицького районного суду м. Львова з позовом про 

поновлення на роботі. Суддя залишив позовну заяву без руху, а згодом повернув її, оскільки 

гр. В. не додав до позовної заяви копії всіх документів, що були додані до неї. 

Проаналізуйте ситуацію. Чи підлягають апеляційному оскарженню окремо від рішення суду 

ухвала про повернення позовної заява та ухвала про залишення її без руху:  

► дане питання вирішується в залежності від обставин справи по- різному. 

► підлягає апеляційному оскарженню ухвала про повернення позовної заяви, а про 

залишення її без руху – ні;  

► ні, обидві не підлягають;  

► підлягає апеляційному оскарженню ухвала про залишення позовної заяви без руху, про її 

повернення – ні;  

► так, підлягають обидві;  

 

Завдання № 860 (складність 2) 

17 серпня 2009 року гр. З. звернувся до Франківського районного суду м. Львова з позовом 

про усунення перешкод у користуванні майном. Під час попереднього судового засідання 

з‘ясувалося, що позовна заява була подана недієздатною особою. Суд постановив ухвалу про 

повернення позовної заяви. 

Проаналізуйте ситуацію. Чи правомірно вчинив суд:  

► ні, суд повинен був залишити заяву без розгляду. 

► ні, суд повинен був спочатку залишити позовну заяву без руху;  

► так, правомірно;  

► ні, суд повинен був продовжити розгляд справи;  



► ні, суд повинен був закрити провадження у справі;  

 

Завдання № 861 (складність 2) 

При проведені попереднього судового засідання суд переконав сторін укласти мирову угоду 

та допоміг визначити її умови. Після цього суд постановив ухвалу про затвердження мирової 

угоди та закрив провадження по справі. 

Чи правомірні дії суду:  

► ні, суд мав лише запропонувати сторонам укласти мирову угоду, проте не затверджувати 

її;  

► ні, суд у жодному випадку не має права пропонувати сторонам укласти мирову угоду. 

► так, адже він виконав свій обов‘язок по примиренню сторін;  

► ні, суд повинен був з'ясувати чи не бажають сторони укласти мирову угоду, а не 

переконувати їх у необхідності такого укладання та визначати її умови;  

► так, однак у разі визнання мирової угоди суд повинен був залишити заяву без розгляду;  

 

Завдання № 862 (складність 2) 

Громадянин В. подав суду позов про повернення суми депозитного вкладу до банку, строк 

якого відповідно до договору минув. Для видачі йому депозиту позивач подав до банку 

відповідну заяву, у відповідь на яку банк надав пояснення, що видати депозит не може, 

оскільки не має коштів для цього. На стадії провадження справи до судового розгляду 

позивач подав суду клопотання про забезпечення позову шляхом накладення арешту на 

рахунки банку. 

На яких стадія розгляду справи можливе забезпечення позову:  

► лише до або під час попереднього судового засідання;  

► лише до початку заслуховування пояснень сторін;  

► на будь- якій стадії розгляду справи, якщо невжиття заходів забезпечення може зробити 

неможливим виконання рішення суду;  

► лише під час розгляду справи у порядку наказного провадження. 

► лише до початку розгляду справи по суті;  

 

Завдання № 863 (складність 2) 

Тарасюк К. звернулася до суду із заявою до Новикова П. про стягнення аліментів у сумі 300 

грн. щомісячно на утримання сина Валентина, що народився 26 січня 2008 року. В позовній 

заяві позивачка вказала, що з відповідачем вона перебуває в зареєстрованому шлюбі з 1992 

р., в даний час він залишив сім‘ю і не надає ніякої матеріальної допомоги дитині. В судовому 

засіданні відповідач Новиков П. позов визнав, однак запропонував укласти мирову угоду, 

згідно з якою він погоджується виплачувати щомісячно на користь сина по 300 грн. 

Позивачка погодилася з цими умовами. 

Місцевий суд Личаківського району м. Львова закрив провадження по справі та визнав 

мирову угоду. 

Чи правильно вчинив суд:  

► визнання мирової угоди правомірне, проте потрібно було залишити заяву без розгляду, а 

не закривати провадження у справі;  

► ні, адже в даному випадку має місце визнання позову, а не укладення мирової угоди 

(відсутні взаємні уступки). Тому суд повинен ухвалити рішення про відмову у задоволенні 

позову;  

► так, адже сторони реалізували своє право на укладення мирової угоди;  

► ні, адже в даному випадку має місце визнання позову, а не укладення мирової угоди 

(відсутні взаємні уступки). Тому суд повинен ухвалити рішення про задоволення позову;  

► дане питання законодавчо не врегульовано і вирішується на розсуд суду. 

 



Завдання № 864 (складність 2) 

Багін В. звернувся до суду з позовом до Багіної Б. про вселення його в квартиру, так як після 

розірвання шлюбу відповідачка поміняла замки і не пускала його. В перше судове засідання 

по цій справі сторони не з‘явилися. Місцевий суд Личаківського району м. Львова, 

вважаючи, що сторони вирішили свій спір добровільно, залишив позов Багіна В. без 

розгляду. 

Чи правомірні дії суду:  

► ні, суд повинен був оголосити перерву. 

► ні, суд повинен був ухвалити заочне рішення;  

► ні, суд повинен був зупинити провадження у справі;  

► так, адже позивач не з?явився у судове засідання і не виконав свій обов‘язок по 

доведенню;  

► ні, суд повинен був відкласти розгляд справи;  

 

Завдання № 865 (складність 2) 

Під час судового розгляду справи за позовом підприємства про стягнення з відповідача 3000 

грн. за викрадене на підприємстві майно суддею було встановлено, що в суд надійшла та 

скоро розглядатиметься кримінальна справа по обвинуваченню відповідача в крадіжці майна 

у громадянина Р. 

Суддя постановив ухвалу про зупинення провадження по справі. 

Чи правильно вчинив суддя:  

► ні, суд повинен був відкласти розгляд справи до вирішення пов‘язаної з нею кримінальної 

справи;  

► так, суд зупинив провадження у справі у зв?язку з неможливістю її розгляду до вирішення 

іншої справи у порядку кримінального судочинства;  

► ні, суд повинен був оголосити перерву в судовому засіданні до вирішення кримінальної 

справи;  

► ні, адже справи не пов‘язані між собою та розгляд кримінальної справи не впливає на 

можливість розгляду справи цивільної. 

► ні, перш ніж зупинити провадження у справі суд повинен був з'ясувати думку сторін з 

цього приводу;  

 

Завдання № 866 (складність 2) 

Позивач заявив суду клопотання про приєднання до матеріалів справи медичної довідки. В 

задоволенні клопотання було відмовлено. Під час судових дебатів позивач стверджував, що 

через відсутність в матеріалах справи медичної довідки суд не зможе встановити важливі 

обставини для справи. Суддя пояснив, що не має права повертатися до з‘ясування питання 

щодо довідки, оскільки таке ж клопотання вже було офіційно відхилено, а повторно його 

заявляти позивач не має права. 

Чи перешкоджає відмова у задоволенні клопотання повторному його заявленню:  

► так, адже клопотання дозволяється заявляти лише один раз впродовж судового розгляду;  

► ні, не перешкоджає, адже можна заявляти повторно одне і те саме клопотання, але з інших 

підстав;  

► дане питання законодавчо не врегульовано і вирішується на розсуд суду. 

► ні, не перешкоджає, адже можна заявляти одне і те саме клопотання необмежену кількість 

разів, якщо інші учасники процесу не заперечують проти цього;  

► ні, не перешкоджає, адже можна заявляти одне і те саме клопотання необмежену кількість 

разів;  

 

Завдання № 867 (складність 2) 

В перше судове засідання через поважні причини не з‘явився відповідач і суд відклав розгляд 



справи. В друге судове засідання надійшло клопотання відповідача про розгляд справи у 

його відсутності. 

За згодою позивача суд розглянув справу в порядку заочного провадження. Чи були підстави 

для заочного розгляду:  

► так, адже від відповідача надійшло клопотання про розгляд справи за його відсутності;  

► ні, адже слід було дочекатись третьої неявки відповідача. 

► так, адже заочний розгляд справи відбувався правомірно;  

► ні, адже від відповідача надійшло клопотання про розгляд справи у його відсутності;  

► так, адже позивач не заперечував проти заочного розгляду справи;  

 

Завдання № 868 (складність 2) 

В судове засідання за позовом Г. до редакції газети ―Правда‖ про захист честі, гідності та 

ділової репутації у черговому судовому засіданні суд постановив ухвалу про заочний розгляд 

цивільної справи та задовольнив позов. 25 жовтня 2009 р. від редакції надійшла заява про 

перегляд заочного рішення. 

На судове засідання на якому розглядалася заява про перегляд заочного рішення відповідачі 

не з‘явилися. Суд розглянув справу у їх відсутності, постановивши ухвалу про залишення 

заяви редакції газети ―Правда‖ про перегляд заочного рішення без задоволення. 

Чи мав право суд розглядати заяву про перегляд заочного рішення за відсутності сторін:  

► ні, в разі першої неявки суд мав відкласти розгляд справи. 

► так, адже неявка належним чином повідомлених сторін не перешкоджає розгляду такої 

заяви;  

► ні, адже обов‘язковою є явка відповідача;  

► ні, адже обов‘язковою є явка позивача;  

► ні, адже обов‘язковою є сторін;  

 

Завдання № 869 (складність 2) 

П. 15 вересня 2013 р. уклав з Д. нотаріально посвідчений договір про купівлю- продаж 

житлового будинку для зносу, відповідно до якого Д. зобов‘язався знести будинок та 

звільнити земельну ділянку до 01 листопада 2013 р. До спливу зазначеного строку, Д. умов 

договору не виконав. П. звернувся в суд із заявою про видачу судового наказу. 

Суддя відмовив у прийнятті заяви, оскільки вона не підлягає розгляду у порядку наказного 

провадження: 

У якому з видів провадження може бути розглянута вимога, яка ґрунтується договорі 

купівлі- продажу, вчиненому у письмовій формі:  

► у порядку наказного або окремого або позовного провадження;  

► у порядку наказного або позовного провадження;  

► лише у порядку окремого провадження;  

► лише у порядку наказного провадження. 

► лише у порядку позовного провадження;  

 

Завдання № 870 (складність 2) 

До Галицького районного суду м. Львова звернулася гр. М. з заявою про видачу судового 

наказу про стягнення з гр. М. аліментів на 3- річну дитину у розмірі 30% прожиткового 

мінімуму, встановленого для дітей відповідного віку. Оскільки місце проживання гр. М. 

невідоме, у заяві було вказано його останнє відоме місце проживання. 

Галицький районний суд м. Львова відмовив у видачі судового наказу у зв‘язку з 

неможливістю надіслання копії судового наказу та з‘ясування позиції стягувача. Тому справа 

повинна розглядатися, на думку суду, у позовному провадженні. 

Проаналізуйте ситуацію. Чи правомірні дії суду:  

► ні, неправомірно, адже суд повинен був сам звернутися до відповідного органу реєстрації 



місця проживання осіб для з'ясування місця проживання боржника і лише у разі 

неможливості встановлення місця проживання такого відмовити у прийнятті заяви про 

видачу судового наказу;  

► так, правомірні, адже за таких умов неможливо надіслати копію судового наказу 

боржнику;  

► ні, неправомірно, адже неможливість встановлення місця проживання боржника не є 

підставою для відмови у прийнятті судового наказу;  

► ні, неправомірно, адже у такому випадку суд зобов‘язаний повернути заяву про видачу 

судового наказу стягувачеві, а не відмовити у її прийнятті. 

► так, правомірно, адже обов‘язок встановлення місця проживання боржника лежить на 

стягувачеві;  

 

Завдання № 871 (складність 2) 

В порядку підготовки справи про усиновлення суддя місцевого суду за місцем проживання 

усиновлюваної дитини направив відповідному органу опіки і піклування вимогу подати суду 

документи, що підтверджують доцільність усиновлення. Необхідні документи були 

відправлені поштою і одержані судом ще до судового розгляду. В процесі судового розгляду, 

коли вказані документи були уже досліджені, в судове засідання з`явився представник 

органу опіки і піклування, який звернувся з клопотанням залучити його до участі в справі. 

Суддя відмовив у задоволенні клопотання, мотивуючи тим, що участь органу опіки і 

піклування в справах про усиновлення є не обов`язковою і заслуховувати думку його 

представника немає потреби, оскільки необхідні суду документи уже досліджені. 

Дайте оцінку діям суду:  

► дане питання законодавчо не врегульовано і вирішується на розсуд суду. 

► правомірні, адже думка органу опіки і піклування висловлена у поданих документах;  

► неправомірні, адже суд повинен був з‘ясувати думку інших осіб, що беруть участь у 

справі щодо залучення органу опіки і піклування;  

► неправомірні, адже участь органу опіки і піклування у даній категорії справ є 

обов‘язковою;  

► правомірні, адже формою участі у справі органу опіки і піклування є подання висновку 

про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини, а не особиста участь у 

процесі;  

 

Завдання № 872 (складність 2) 

Жолудь Р. та Мироненко П. довгий час перебували у фактичних шлюбних відносинах, але 

шлюб не зареєстрували. Від цього шлюбу Жолудь Р. народила дитину, а через рік сторони 

зареєстрували шлюб в органах РАЦСу. Мироненко П. загинув в ДТП. Для того, що одержати 

для дочки пенсію Жолудь Р. звернулася до суду з заявою про встановлення факту 

батьківства. Її вимога була задоволена. Орган РАЦСу видав свідоцтво про народження 

доньки Жолудь Р., в якому батьком дитини був зазначений Мироненко П. 

У якому провадженні здійснюється встановлення факту батьківства:  

► встановлення батьківства здійснюється виключно у порядку адміністративного 

судочинства. 

► встановлення батьківства здійснюється виключно у порядку наказного провадження;  

► встановлення батьківства здійснюється виключно у порядку позовного провадження;  

► встановлення батьківства здійснюється виключно органами РАЦСу, а не в судовому 

порядку;  

► в порядку окремого провадження, у разі смерті особи, яку заявник вважає батьком 

дитини, за відсутності спору про право;  

 



Завдання № 873 (складність 2) 

В апеляційній інстанції переглядалась справа за апеляційною скаргою позивача на рішення 

місцевого суду про відмову у задоволенні позову про повернення боргу за договором позики 

(ціна позову 5 тис. грн.). Під час розгляду справи апеляційним судом за апеляційною 

скаргою позивача, безпосередньо сам позивач подав письмову заяву про відмову від позову. 

Яку процесуальну дію повинен вчинити апеляційний суд?  

► постановити ухвалу про відкладення розгляду справи для з‘ясування законності відмови 

позивача від позову. Якщо відмова від позову позивача суперечить закону чи порушує права, 

свободи чи інтереси інших осіб – суд продовжує розгляд справи по суті. Якщо відмова від 

позову законна – постановляє ухвалу про закриття провадження у справі;  

► постановляє ухвалу про зупинення провадження у справі в апеляційній інстанції до 

з‘ясування місцевим судом можливості закриття провадження у справі у зв‘язку з відмовою 

позивача від позову;  

► постановляє ухвалу про залишення апеляційної скарги без розгляду. 

► постановляє ухвалу про закриття провадження у справі;  

► оскільки процесуальне законодавство не передбачає для позивача можливості здійснення 

права на відмову від позову в апеляційній інстанції - суд не приймає даної відмови та 

продовжує розгляд справи по суті;  

 

Завдання № 874 (складність 2) 

Апеляційний суд переглядаючи цивільну справу за позовом Іванченка О. до Вітренка І. про 

усунення перешкод в користуванні будинком (місцевий суд задоволив позов повністю), 

скасував рішення суду першої інстанції та увалив нове рішення про відмову в задоволенні 

позовних вимог. Під час розгляду справи в касаційній інстанції сторони подали до суду 

письмово оформлену мирову угоду. 

Зазначте, яку процесуальну дію повинна вчинити касаційна інстанція?  

► постановляє ухвалу про визнання мирової угоди та ухвалу про залишення апеляційної 

скарги без розгляду. 

► постановляє ухвалу про визнання мирової угоди та ухвалу про закриття провадження у 

справі;  

► перевірити законність укладення мирової угоди. Якщо умови мирової угоди суперечать 

закону чи порушують права, свободи чи інтереси інших осіб, касаційний суд постановляє 

ухвалу про відмову у визнанні мирової угоди і продовжує судовий розгляд. Якщо мирова 

угода законна – постановляє ухвалу про закриття провадження у справі у зв‘язку з визнанням 

мирової угоди;  

► перевірити повноваження законного представника. Якщо, у документі, що підтверджує 

його процесуальні повноваження, є обмеження щодо здійснення цього права, касаційний суд 

постановляє ухвалу про відмову у визнанні мирової угоди і продовжує судовий розгляд. 

Якщо такого обмеження не зазначено – постановляє ухвалу про закриття провадження у 

справі у зв‘язку з визнанням мирової угоди;  

► постановляє ухвалу про відмову у визнанні мирової угоди і продовжує судовий розгляд, 

оскільки сторони не мають права укладати мирову угоду при перегляду судового рішення в 

касаційній інстанції;  

 

Завдання № 875 (складність 2) 

Рішенням місцевого суду Семчишину М. відмовлено у задоволенні позову до Петрова О. про 

відшкодування збитків. За апеляційною скаргою Семчишина М., на підставі додатково 

поданих ним доказів, суд апеляційної інстанції скасував рішення суду І інстанції і ухвалив 

нове рішення про задоволення позову. 

На рішення апеляційної інстанції було подано касаційну скаргу. 

Касаційною інстанцією було з‘ясовано, що суд апеляційної інстанції дослідив додатково 

подані Семчишиним М. докази, які не подавались ним до місцевого суду, не з‘ясувавши 



поважність причин неподання даних доказів до суду першої інстанції. 

Які процесуальні дії повинна вчинити касаційна інстанція?  

► постановити ухвалу про відхилення касаційної скарги і залишити рішення апеляційного 

суду без змін, оскільки апеляційна інстанція має право досліджувати нові докази незалежно 

від їх дослідження в першій інстанції;  

► скасувати рішення суду апеляційної інстанції і направити справу на новий розгляд до 

місцевого суду;  

► постановити ухвалу про зупинення провадження у справі та витребувати із апеляційного 

суду докази, що ним досліджувались;  

► скасувати рішення суду апеляційної інстанції і направити справу на новий розгляд до 

апеляційного суду;  

► скасувати судові рішення і ухвалити нове рішення. 

 

 

Завдання № 877 (складність 2) 

В апеляційній інстанції переглядалась справа за апеляційною скаргою позивача на рішення 

місцевого суду про відмову у задоволенні позову про повернення боргу за договором позики 

(ціна позову 5 тис. грн.). Під час розгляду справи апеляційним судом за апеляційною 

скаргою позивача, безпосередньо сам позивач подав письмову заяву про відмову від позову. 

Яку процесуальну дію повинен вчинити апеляційний суд?  

► постановити ухвалу про відкладення розгляду справи для з‘ясування законності відмови 

позивача від позову. Якщо відмова від позову позивача суперечить закону чи порушує права, 

свободи чи інтереси інших осіб – суд продовжує розгляд справи по суті. Якщо відмова від 

позову законна – постановляє ухвалу про закриття провадження у справі;  

► оскільки процесуальне законодавство не передбачає для позивача можливості здійснення 

права на відмову від позову в апеляційній інстанції - суд не приймає даної відмови та 

продовжує розгляд справи по суті;  

► постановляє ухвалу про закриття провадження у справі;  

► постановляє ухвалу про залишення апеляційної скарги без розгляду. 

► постановляє ухвалу про зупинення провадження у справі в апеляційній інстанції до 

з‘ясування місцевим судом можливості закриття провадження у справі у зв‘язку з відмовою 

позивача від позову;  

 

Завдання № 878 (складність 2) 

У місцевому суді розглядалась цивільна справа за позовом про витребування майна з чужого 

незаконного володіння. Під час підготовчої частини стадії судового розгляду відповідачем 

було заявлено відвід складу суду. За результатами розгляду даної заяви суддя місцевого суду 

постановив ухвалу про відмову в задоволенні заяви про відвід складу суду. Відповідача, 

вважаючи відмову в задоволенні заяви безпідставною, подав апеляційну скаргу на дану 

ухвалу. 

Як повинен вчинити в даному випадку апеляційний суд?  

► постановити ухвалу про залишення апеляційної скарги без розгляду;  

► постановити ухвалу про прийняття апеляційної скарги та призначити справу до розгляду. 

► постановити ухвалу про прийняття апеляційної скарги до розгляду;  

► постановити ухвалу про відмову у прийнятті апеляційної скарги до розгляду;  

► перевірити чи апеляційна скарга відповідає законодавчим вимогам щодо форми та змісту, 

чи дотримано строк подання апеляційних скарг та у разі дотримання даних умов звернення 

постановити ухвалу про відкриття апеляційного провадження;  

 



Завдання № 879 (складність 2) 

Місцевий суд відмовив Федорченку Д. у задоволенні позову до Червоненка Т. про 

повернення 3 тис. гривень, мотивуючи відмову тим, що позивач не надав письмових доказів 

у підтвердження укладення договору позики. 

На дане рішення суду Федорченко Д. подав апеляційну скаргу. Суддя- доповідач, вирішуючи 

питання про прийнятті апеляційної скарги до розгляду, з‘ясував, що вона не оплачена 

судовим збором. 

Яку процесуальну дію повинен вчинити суддя- доповідач?  

► прийняти апеляційну скаргу, оскільки законодавством не передбачено сплати судового 

збору за подання апеляційних скарг.  

► постановити ухвалу про відкриття апеляційного провадження.  

► постановити ухвалу про залишення апеляційної скарги без руху. 

► постановити ухвалу про повернення апеляційної скарги.  

► постановити ухвалу про відстрочення сплати судового збору.  

 

Завдання № 880 (складність 2) 

Місцевий суд розглянув справу за позовом Шевчука С. до Іванова О. про відшкодування 

збитків і компенсацію моральної шкоди. Під час розгляду справи позивеч помер і в справу 

вступив правонаступник Грищенко С. Які відносини у справі будуть предметом розгляду за 

участю правонаступника  

► про компенсацію моральної шкоди;  

► про відшкодування збитків і компенсацію моральної шкоди;  

► про відшкодування збитків;  

► дане питання законодавчо не врегульоване і вирішується на розсуд суду. 

► правонаступництво у даній справі не допусається;  

 

Завдання № 881 (складність 2) 

Громадянин Іванченко позичив своєму сусіду Хвильовому 500 гривень на 1 місяць без 

укладання договору. Хвильовий вчасно не повернув вказаний борг і Іванченко звернувся до 

суду з позов про стягнення боргу в примусовому порядку. Я кі докази є допустимі у цій 

справі:  

► Пояснення відповідача 

► Письмова розписка  

► Покази свідка  

► Пояснення позивача  

► Консультація спеціаліста  

 

Завдання № 882 (складність 2) 

Павлов позичив своєму сусідові Петрову 7 тисяч гривень, оформивши цей договір згідно з 

вимогами закону. Оскільки 20 вересня закінчився строк позовної давності, а Петров гроші не 

повернув, Павлов 19 вересня надіслав поштою до суду м.Жидачів заяву, в якій просив 

стягнути з відповідача позичену суму. Суддя знайомлячись з надісланими матеріалами, 

звернув увагу на те, що позовна заява подана без квитанції про сплату судового збору та в 

ній відсутні відомості про місце постійного проживання та про місце постійної роботи 

відповідача. Залишивши без руху заяву, суд повідомив позивачеві, щоб він до 30 вересня 

виправив зазначені недоліки. Павлов, без будь-яких на те поважних причин, виконав цю 

вказівку суду тільки 10 жовтня. Які процесуальні наслідки тягне така поведінка позивача:  

► відкривається провадження по справі;  

► призначається попереднє судове засідання;  

► заява повертається позивачеві і вважається неподаною;  

► продовжується розгляд справи;  



► оголошується перерва у судовому розгляді. 

 

Завдання № 883 (складність 2) 

Пред‘явивши позов, позивач також зазначив прохання забезпечити позов шляхом накладання 

арешту на рахунок кооперативу в банку. Дана вимога була задоволена судом, про що 

винесена ухвала про забезпечення позову. Вкажіть, на які джерела надходження грошових 

коштів не можна накладати арешт згідно чинного цивільного процесуального законодавства:  

► допомога до загальнообов‘язковому державному соціальному страхуванню, яка 

виплачується у зв‘язку з тимчасовою непрацездатністю. 

► рахунок юридичної особи;  

► заробітна плата у справах про стягнення аліментів;  

► рахунок фізичної особи-підприємця;  

► рахунок фізичної особи;  

 

Завдання № 884 (складність 2) 

Кіндрат О. пред‘явив позов до заводу про відшкодування шкоди у сумі щомісячних платежів 

у зв‘язку з каліцтвом, яке було йому заподіяно з вини відповідача. На засіданні суду 

представник відповідача був відсутній. Суд вважав, що його участь у розгляді справи 

необхідна, а тому слухання справи відклав, надіславши повістку, яка і була вручена 

директору заводу. У призначений строк представник відповідача на засідання суду знову не 

прибув і не повідомив про причини неявки. Які процесуальні дії повинен вчинити суд:  

► зупинити провадження;  

► закрити провадження;  

► ухвалити заочне рішення за наявності всіх підстав, передбачених ст.224 ЦПК України. 

► задовільнити вимоги позивача;  

► відмовити в задоволенні позову;  

 

Завдання № 885 (складність 1) 

Твердження, що позови, що виникають з приводу нерухомого рухомого майна, 

пред'являються за місцезнаходженням майна або основної його частини:  

► невірне 

► вірне  


