
Тести ЦПП 

1. Позивач звернувся з вимогою до суду про поділ спільного сумісного майна 

подружжя, до якого належать квартира та машина. Правила якого виду підсудності діють 

у даному випадку? 

2. Громадянин М звернувся із позовом до громадянина В про усунення перешкод у 

користуванні земельною ділянкою. Відповідач працює суддею апеляційного суду. Який 

вид підсудності слід застосовувати у цій ситуації? 

3. При отриманні позовної заяви судом було встановлено, що справа не підлягає 

розгляду в порядку цивільного судочинства. Як повинен вчинити суддя у даній ситуації? 

4. Підсудність, за якої позивачу надається можливість при пред’явленні позову 

обирати між декількома судами? 

5. Яким поняттям охоплюється питання нормативного визначення компетенції суду 

на право (повноваження) здійснювати правозастосовну діяльність, пов’язану з 

вирішенням цивільних справ? 

6. Під час вирішення питання про відкриття провадження у справі суддя встановив, 

що даний спір не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства. Як повинен 

вчинити суддя у разі порушення правил юрисдикції цивільних справ суду? 

7. Громадян Р, який є суддею Верховного Суду звернувся до суду з позовною заявою 

про розірвання шлюбу. За якими правилами визначається підсудність даної справи? 

8. Як називається сукупність цивільних справ, які підлягають розгляду у конкретному 

суді першої інстанції? 

9. Особа звернулася до суду за місцем проживання відповідача. Правила якого виду 

підсудності були застосовані у даному випадку? 

10. Яка з наведених видів підсудності цивільних справ відноситься до територіальної 

підсудності? 

11. За вибором якого учасника цивільного процесу визначається підсудність цивільних 

справ при альтернативній підсудності? 

12. При якому виді підсудності ЦПК  України передбачає вичерпний перелік 

цивільних справ, які з урахуванням їх природи пред’являються до певного, передбаченого 

законом суду? 

13. Особа вирішила звернутися до суду з позовом до приватної фірми про 

спростування недостовірної інформації. До якого суду повинен звернутися позивач? 

14. До якого суду повинна звернутися особа з позовом до фізичної особи у разі 

належності спору до загальних правил підсудності? 



15. До якого суду повинна звернутися особа з позовом до юридичної особи у разі 

належності спору до загальних правил підсудності? 

16. Подружжя домовилося, що справа про розірвання шлюбу між ними буде 

розглядатися судом за зареєстрованим місцем проживання дружини. Який вид підсудності 

застосовується у даному випадку? 

17. Громадянка Р, на утриманні якої перебуває її неповнолітній син, вирішила 

пред’явити позов про розірвання шлюбу. До якого суду вона може звернутися? 

18. До якого суду пред’являється позов про відшкодування шкоди, заподіяної 

внаслідок вчинення злочину? 

19. За правилами якого виду підсудності подаються позови про відшкодування шкоди 

завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи? 

20. Громадянин К вирішив подати позов про відшкодування шкоди завданої 

незаконними діями органу досудового розслідування. До якого суду можуть також 

пред’являтися такі позови? 

21. Особа придбала товар неналежної якості. Правила якого виду підсудності 

застосовуються у разі подання позову про захист прав споживачів? 

22. Позивач  звернувся до суд з позовом про відшкодування шкоди завданої його 

майну. Якому суду підсудна дана справа? 

23. Якому суду підсудні справи щодо позовів, що виникають з діяльності філій або 

представництва юридичної особи? 

24. За правилами якого виду підсудності пред’являються позови, що виникають з 

договорів, у яких зазначено місце виконання або виконувати які через їх особливість 

можна тільки в певному місці? 

 

25. До якого суду подаються позови до відповідача, місце реєстрації проживання або 

перебування якого невідоме? 

26. За правилами якого виду підсудності пред’являються позови про відшкодування 

шкоди, завданої зіткненням суден, а також про стягнення сум винагороди за рятування на 

морі? 

27. Як визначається підсудність справ за участю громадян України, якщо обидві 

сторони проживають за її межами? 

28. Громадянка Л вирішила подати позов до кількох відповідачів, які проживають або 

знаходяться в різних місцях. Як визначається суд, якому підсудна дана справа? 



29. Як вирішується підсудність справи у позовах, що виникають із приводу 

нерухомого майна, якщо пов’язані між собою позовні вимоги пред’явлені одночасно щодо 

декількох об’єктів нерухомого майна? 

30. За правилами якого виду підсудності подаються позови з приводу нерухомого 

майна? 

31. Особа уклала кредитну угоду з банком. Після її смерті, син померлого, який 

прийняв спадщину, відмовився виплачувати непогашену частину кредиту. До якого суду 

повинен банк пред’явити позов? 

32. До якого суду пред’являється позов кредитора спадкодавця, що подається до 

прийняття спадщини спадкоємцями?  

33. Недопустимість яких спорів між судами встановлено цивільним процесуальним 

законодавством України?   

34. На підставі якого процесуального документу здійснюється передача справи з 

одного суду до іншого у разі порушення правил цивільної юрисдикції (підсудності)?   

35. До сфери цивільної юрисдикції належать: 

36. У порядку цивільного судочинства суди розглядають справи?  

37. Який вид ухвали постановляє суддя у разі встановлення під час вирішення питання 

про відкриття провадження у справі що заява не підлягає розгляду в порядку цивільного 

судочинства?   

38. Яке рішення повинен прийняти суддя, якщо під час судового розгляду справи він 

встановить, що заяву було прийнято з порушенням правил підсудності?   

39. Після відкриття провадження у справі і до початку судового розгляду виявилося, 

що заяву було прийнято з порушенням правил територіальної підсудності. Як повинен 

вчинити суддя?   

40. Суддя, вирішуючи питання про відкриття провадження у справі, встановив, що 

справа про розірвання шлюбу територіально не підсудна цьому суду. Як повинен він 

вчинити у даній ситуації?  

41. Під час розгляду справи про визнання права власності на самочинне будівництво 

стороною у справі виступав Громадян К, який працює суддею апеляційного суду. Як 

визначається підсудність даної справи? 

42. В судовому засіданні під час розгляду справи суддя встановив, що провадження у 

справі було відкрито з порушенням правил цивільної юрисдикції. Яку ухвалу 

зобов’язаний постановити суддя? 

43. Яким поняттям визначається повноваження судів першої, апеляційної та касаційної 

інстанцій з розгляду цивільних справ? 



44. В яких випадках суди розглядають у порядку цивільного судочинства вимоги щодо 

реєстрації майна та майнових прав, інших реєстраційних дій? 

45. Чи допускається об’єднання в одне провадження вимог, які підлягають розгляду за 

правилами різних видів судочинства? 

46. Підсудність, яка охоплює повноваження, визначені певною територією діяльності 

органів судової влади (судовим округом), є 

47. Підсудність, яка характеризує обсяг повноважень судових органів щодо 

відповідних правових об’єктів судового захисту та дає можливість розподілити справи 

між загальними судами та судами, що діють за принципом спеціалізації, є 

48. В яких випадках підсудність цивільної справи визначається за ухвалою суду вищої 

інстанції? 

49. Яким судом розглядаються справи щодо визнання та надання дозволу на виконання 

рішень міжнародного комерційного арбітражу, якщо місце арбітражу знаходиться поза 

межами України? 

50. Яким судом розглядаються справи щодо визнання та надання дозволу на виконання 

рішень міжнародного комерційного арбітражу, якщо місце арбітражу знаходиться на 

території України? 

51. За загальним правилом, якими судами як судами першої інстанції розглядаються 

усі справи, що підлягають вирішенню в порядку цивільного судочинства? 

52. Як називаються суди, які переглядають в апеляційному порядку судові рішення 

місцевих судів, які знаходяться у межах відповідного апеляційного округу? 

53. В яких випадках Верховний Суд переглядає судові рішення апеляційних судів в 

апеляційному порядку? 

54. Судом касаційної інстанції у цивільних справах є? 

55. До якого суду подаються позови про стягнення аліментів, оплату додаткових 

витрат на дитину, індексацію аліментів, зміну способу їх стягнення? 

56. До якого суду можуть пред’являтися позови про відшкодування збитків, 

спричинених заходами забезпечення позову? 

57. До якого суду цивільної юрисдикції пред’являються позови про зняття арешту з 

майна? 

58. На розгляд якого суду передається справа, якщо після задоволення відводів 

(самовідводів) чи з інших підстав неможливо утворити новий склад суду для розгляду 

справи? 



59. На підставі якого документу здійснюється передача справи іншому суду, якщо 

після задоволення відводів (самовідводів) чи з інших підстав неможливо утворити новий 

склад суду для розгляду справи? 

60. Згідно із Законом ліквідовано К місцевий суд загальної юрисдикції. Цим законом 

не визначено суд, до якого передаються судові справи, що  перебувають у його 

провадженні. До якого суду повинні бути передані такі справи? 

61. Під час перевезення багажу з м. Одеса до м. Чернівці, вміст багажу був зіпсований 

шляхом залиття через пошкоджений тент автомобіля. Місцезнаходження перевізника у м. 

Київ. До якого суду необхідно пред’явити позов? 

62. У зв’язку із неправильно визначеною позивачем територіальною підсудністю, М. 

судом було передано справу на розгляд до В. суду. Які дії має вчинити В. суд, до якого 

передана справа? 

63. Які наслідки, передбачені ЦПК України при апеляційному перегляді справи, якщо 

рішення прийнято судом першої інстанції з порушенням правил територіальної 

юрисдикції (підсудності)? 

64. Під час апеляційного перегляду справи встановлено, що учасник справи, який 

подав апеляційну скаргу, при розгляді справи судом першої інстанції без поважних 

причин не заявив про непідсудність справи цьому суду? Яке рішення приймає суд 

апеляційної інстанції в такому випадку? 

65. Під час перегляду справи судом касаційної інстанції встановлено, що учасник 

справи, який подав касаційну скаргу, при розгляді справи судом першої інстанції без 

поважних причин не заявив про непідсудність справи цьому суду? Яке рішення приймає 

суд касаційної інстанції в такому випадку? 

66. Які наслідки, передбачені ЦПК України при касаційному перегляді справи, якщо 

рішення ухвалено судом з порушенням правил інстанційної або територіальної 

юрисдикції? 

67. Суд першої інстанції відкрив провадження у справі з порушенням правил 

підсудності. Який порядок оскарження цього судового рішення? 

68. правило виключної підсудності застосовується в цьому випадку? 

69. У січні 2017 р. Комунальне підприємство «ПМК 76» звернулося до суду з позовом, 

в якому просило стягнути з гр. П суму в розмірі 351700 грн. Відповідач у свою чергу 

звернувся до суду із зустрічним позовом, в якому просив визнати дійсним договір купівлі-

продажу автомобіля, укладений між ним та Комунальним підприємством, визнати за ним 

право власності на зазначене рухоме майно. Яке  



70. У 2003 р. на території Молдови гр. України А зареєструвала шлюб з гр. Молдови Б. 

Шлюбні відносини між подружжям припинені з тих підстав, що сім років тому чоловік 

виїхав на заробітки до Росії і до теперішнього часу не повернувся. Гр. України А, яка 

проживає в Молдові, у своєму позові просила суд розірвати між ними шлюб, стягнути з 

відповідача аліменти та моральну шкоду. До якого суду гр. України А має подати позов? 

71. У 2010 р. на території Росії гр. України А зареєструвала шлюб з гр. Росії Б. Шлюбні 

відносини між подружжям припинені з тих підстав, що сім років тому чоловік виїхав на 

заробітки до Фінляндії і до теперішнього часу не повернувся. Гр. України А, яка 

проживала в Росії, а з січня 2017 р. повернулася на постійне місце проживання в Україну, 

у своєму позові просила суд розірвати між ними шлюб, стягнути з відповідача аліменти та 

моральну шкоду. До якого суду гр. України А має подати позов? 

72. Яка стадія цивільного процесу є обов’язковою? 

73. З наведених стадій цивільного процесу (судочинства) виділіть ту, яка характерна 

для провадження в суді першої інстанції? 

74. У підготовчому засіданні суд? 

 

75. Що слід розуміти під підготовкою справи до судового розгляду?  

76. Що становить зміст завдання  підготовчого провадження?  

77. Яке із завдань  характеризує підготовче провадження? 

78. Яке завдання  підготовчого провадження? 

79. З’ясування заперечень проти позовних вимог є завданням? 

80. У якій стадії цивільного процесу суддя визначає порядок розгляду справи? 

81. Який документ суду свідчить про початок підготовчого провадження? 

82. Якою ухвалою суду закінчується стадія підготовчого провадження при призначенні 

справи до судового розгляду? 

83. Протягом якого строку має бути проведено підготовче провадження? 

84. У якому випадку визначений у ЦПК України строк проведення підготовчого 

засідання може бути продовжений? 

85. На який строк згідно ЦПК України може бути продовжений строк проведення 

підготовчого засідання? 

86. На підставі якого процесуального документу суд вирішує питання про 

продовження строку проведення підготовчого засідання? 

87. Чи може суд за власною ініціативою продовжити строк проведення підготовчого 

засідання? 



88. Кому суд надсилає копію ухвали про відкриття провадження у справі, копію 

позовної заяви та доданих до неї документів? 

89. Які документи надсилаються судом учасникам справи одночасно з копією ухвали 

про відкриття провадження у справі? 

90. В який час може бути подано відповідачем відзив на позовну заяву? 

91. Що надсилається одночасно з копією ухвали про відкриття провадження у справі 

третій особі? 

92. У строк, встановлений судом в ухвалі про відкриття провадження у справі, 

відповідач не надіслав суду, позивачу, іншим відповідачам, третім особам відзив та 

документи  що підтверджують заперечення проти позову. Які дії суду? 

93. Який суб’єкт цивільного процесу має право надіслати позивачу, іншим 

відповідачам, а також третім особам - копію відзиву та доданих до нього документів? 

94. Як називається вид судового рішення, в якому суд встановлює строк відповідачу 

для здійснення ним права надіслати відзив на позовну заяву і всі письмові та електронні 

докази (які можливо доставити до суду), висновки експертів і заяви свідків, що 

підтверджують заперечення проти позову?  

95. Який процесуальний документ щодо позову або відзиву мають право подати треті 

особи, які не заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору? 

96. Третя особа, які не заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору подала суду 

письмові зауваження щодо позову або відзиву. В який строк учасники справи мають право 

надати відповідь на такі пояснення? 

97. В який строк відповідач має право пред’явити зустрічний позов ? 

98. Коли зустрічний позов приймається  судом до розгляду? 

99. Ким може бути пред’явлений зустрічний позов в цивільному процесі? 

100. За якої умови зустрічний позов приймається судом до спільного розгляду? 

101. Надайте найбільш повну відповідь: за яких умов вважається, що зустрічний позов з 

первісним позовом взаємопов’язані? 

102. У суді розглядається справа за правилами спрощеного позовного провадження. У 

процесі розгляду справи відповідач подав зустрічний позов. Які дії суду в цьому випадку? 

103. За результатами вивчення позовної заяви та опрацювання доданих до неї 

документів, відповідач скористався своїм правом та пред’явив зустрічний позов. Вимоги 

за зустрічним позовом суд об’єднав в одне провадження з первісним позовом. Який вид 

судового рішення був прийнятий судом в цьому випадку? 

104. Які вимоги встановлені до зустрічної позовної заяви? 



105. За результатами вивчення позовної заяви та опрацювання доданих до неї 

документів, відповідач скористався своїм правом та пред’явив зустрічний позов. 

Зустрічну позовну заяву відповідач подав без дотримання вимог пред’явлення позову, 

форми та змісту, встановленим до позовної заяви. Яке процесуальне рішення має 

ухвалити суд в цьому випадку? 

106. На якій стадії цивільного процесу можливе пред’явлення позову третіми особами з 

самостійними вимогами щодо предмета спору? 

107. Для виконання завдання підготовчого провадження, в яких судових справах 

проводиться підготовче засідання? 

108. В який строк має бути розпочате підготовче засідання? 

109. Дитячий клуб «Юний технік» звернувся до суду з позовною заявою про 

відшкодування збитків, заподіяних 14-річним К за розбиті в приміщенні вікна. Суддя під 

час проведення підготовчого засідання визнав неповнолітнього К неналежним 

відповідачем, залучивши до справи батьків К як належних відповідачів. Чи законні такі дії 

суду? 

110. При проведенні підготовчого засідання суддя встановив, що заявлений свідок 

позивача збирається від’їжджати на постійне місце проживання за кордон до країни, з 

якою в України немає договору про правову допомогу. Суд дійшов висновку про 

необхідність забезпечення доказу шляхом допиту такого свідка. Проте позивач до суду не 

подав заяви про забезпечення  цього доказу судом. Чи може суд з власної ініціативи при 

проведенні підготовчого засідання забезпечувати докази? 

111. Чи може суд у підготовчому засіданні за умови, що один з відповідачів погодився 

на врегулювання спору за участю судді, призначити проведення врегулювання спору за 

участю судді?  

112. Судом було призначено підготовче засідання 25 жовтня 2017 року об 11 годині. У 

підготовче судове засідання не з’явився позивач, проте ним до суду було надіслано 

повідомлення про неможливість прибуття до суду у зв’язку із відрядженням по роботі до 

іншої області. Яке рішення має прийняти суд? 

113. Судом було призначено підготовче засідання 25 жовтня 2017 року об 11 годині. У 

підготовче судове засідання не з’явився відповідач. Секретар судового засідання 

повідомив, що у матеріалах справи відсутні відомості про вручення відповідачеві 

повідомлення про дату, час і місце судового засідання. Яке рішення має прийняти суд? 

114. Судом прийнято рішення про відкладення підготовчого засідання у зв’язку із 

заміною неналежного відповідача. На який строк суд може відкласти підготовче 

засідання? 



115. При проведенні підготовчого засідання, у зв’язку зі вступом у справу третьої особи, 

яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, така особа, а також інші учасники 

справи мають право подати клопотання про розгляд справи спочатку не пізніше двох днів 

з дня вручення їм відповідної ухвали. Що робить суд якщо таке клопотання не буде 

подане у вказаний строк? 

 

116. При проведенні підготовчого засідання виникла необхідність заміни відведеного 

експерта. Яке рішення має прийняти суд? 

117. З якої стадії продовжується підготовче засідання у разі відкладення підготовчого 

засідання або оголошення перерви? 

118. За результатами підготовчого провадження відповідач визнав позов. Визнання 

відповідачем позову не суперечить закону і не порушує права, свободи та інтереси інших 

осіб. Яке рішення ухвалює суд? 

119. Як називається судове рішення у підготовчому засіданні про процесуальні дії, що 

необхідно вчинити до закінчення підготовчого провадження та початку судового розгляду 

справи по суті? 

120. В якому  випадку суд може ухвалити рішення  у підготовчому засіданні ? 

121. Які дії суду, якщо позивачем до закінчення підготовчого провадження подано заяву 

про визнання недійсним повністю чи у певній частині пов’язаного з предметом спору 

правочину, який суперечить закону?  

122. Які підстави проведення врегулювання спору за участю судді, визначені ЦПК 

України? 

123. При проведенні підготовчого засідання, у справу вступила третя особа, яка заявляє 

самостійні вимоги щодо предмета спору. Чи допускається врегулювання спору за участі 

судді в цьому випадку?  

124. До початку розгляду справи по суті позивач та відповідач дійшли згоди про 

проведення процедури врегулювання спору за участі судді. Яке судове рішення 

постановляє суд в цьому випадку? 

125. Позивач та відповідач дійшли згоди про проведення процедури врегулювання 

спору за участі судді, однак під час його проведення мирного врегулювання спору 

досягнуто не було. Через деякий час сторони знову звернулися до суду про проведення 

процедури врегулювання спору за участі судді. Яке рішення має прийняти суд? 

126. У якій формі здійснюється проведення врегулювання спору за участю? 

127. Чи мають право сторони брати участь у нарадах з врегулювання спору за участю 

судді у режимі відео конференції? 



128. За чиєю участю проводяться спільні наради з врегулювання спору за участю судді? 

129. За чиєю участю проводяться закриті наради з врегулювання спору за участю судді? 

130. За чиєї ініціативи можуть проводитися закриті наради з врегулювання спору за 

участю судді? 

 

131. Що з’ясовує суддя при проведенні спільної зі сторонами наради з врегулювання 

спору за участю судді? 

132. На що має право суддя звертати увагу сторони при проведенні закритої наради з 

врегулювання спору за участю судді? 

133. Що НЕ має права здійснювати суддя під час проведення врегулювання спору за 

участю судді? 

134. Під час проведення врегулювання спору за участю судді у формі спільної наради 

позивачем було представлено висновок експертизи завданої шкоди, спричиненої залиттям 

квартири як доказ правомірності та обґрунтованості розрахунку ціни позову.  Оцінивши 

наданий доказ, суддя висловив твердження, що шанси відповідача спростувати цей 

висновок експерта дорівнюють нулю, тому потрібно якнайшвидше мирним шляхом 

вирішити спір відшкодувавши заявлену суму. Чи правомірні дії судді? 

135. Інформація, отримана будь-якою зі сторін, а також суддею під час проведення 

врегулювання спору за участю судді є? 

136. Чи ведеться під час проведення врегулювання спору за участю судді протокол 

наради? 

137. Чи здійснюється під час проведення врегулювання спору за участю судді 

фіксування технічними засобами? 

138. За необхідності, до участі в нарадах з врегулювання спору за участю судді, 

залучається перекладач. Про що попереджається перекладач? 

139. Під час проведення врегулювання спору за участю судді, до кімнати в якій має 

проводитися спільна нарада за участю всіх сторін, їх представників та судді зайшов 

представник телекомпанії «Фортуна» та встановив стаціонарну камеру для кінозйомки 

процесу мирного врегулювання спору. Чи правомірні дії журналіста? 

140. Під час проведення врегулювання спору за участю судді у формі спільної наради 

позивачем було представлено висновок експертизи завданої шкоди, спричиненої залиттям 

квартири як доказ правомірності та обґрунтованості розрахунку ціни позову.  Відповідач 

ознайомившись  із цим документом зрозумів, що спростувати цей висновок експерта у 

нього шансів не має, тому позов визнав. Які дії судді? 



141. Врегулювання спору за участю судді проводиться протягом розумного строку, але 

не більше тридцяти днів з дня постановлення ухвали про його проведення. Чи може цей 

строк бути продовженим?  

142. Як викладають учасники справи свої вимоги, заперечення, аргументи, пояснення та 

міркування щодо предмета спору при розгляді справ судом у порядку позовного 

провадження? 

143. Які заяви по суті справи у позовному провадженні?  

144. Підстави, час та черговість подання заяв по суті справи у позовному провадженні 

визначається? 

145. У позовному провадженні подання заяв по суті справи є? 

146. Чи може суд у позовному провадженні зобов’язати державний орган чи орган 

місцевого самоврядування подати відповідну заяву по суті справи? 

147. В якому випадку суд може дозволити учаснику справи позовного провадження 

подати додаткові пояснення щодо окремого питання, яке виникло при розгляді справи? 

148. Що викладає позивач у позовній заяві? 

149. Чим характеризується позовне провадження? 

150. Які елементи повинен містити позов? 

151. Хто із перелічених осіб визнається позивачем у справі? 

152. Що слід розуміти під предметом позову? 

153. Що таке позовна заява? 

154. Вимога до суду, яка стосується тих претензій, які пред’являються до особи, яка 

порушує або оспорює права позивача - це? 

155. Під зверненням до суду за захистом порушеного або оспорюваного права, що було 

спричинено діями або бездіяльністю конкретної особи, до якої й пред’являються вимоги 

щодо припинення правопорушення, відновлення прав, відшкодування шкоди тощо 

розуміють? 

156. На що спрямовуються позови про присудження? 

157. Яка мета позовів про визнання? 

158. На що спрямовуються перетворювальні позови? 

159. До суду подано позовну заяву про виділення частини із спільного майна. Який вид 

цього позову? 

160. Якого позову в теорії цивільного процесу не існує? 

161. Якого позову в теорії цивільного процесу не існує? 

162. Позови, в яких має місце повний збіг предмета та підстав, а також сторін, коли 

вони подані до різних судів, називаються? 



163. Позови, в яких збігається предмет та зміст, але суб’єкти можуть бути різними, 

називають? 

164. За характером інтересів, які підлягають захисту, позови поділяються? 

 

165. Позови, які спрямовані на захист невизначеного кола осіб, називаються? 

166. За характером і оцінкою предмета спору позови бувають? 

167. Назвіть ознаку, яка характеризує особливості позовного провадження в цивільному 

судочинстві: 

168. Провадження в суді першої інстанції, в порядку цивільного судочинства 

виділяється самостійний вид: 

169. Хто є сторонами позовного провадження? 

170. Кого слід визнати позивачем у справі? 

171. Чим  позовне провадження відрізняється від наказного та окремого провадження? 

172. Що  лежить в основі позову про присудження? 

173. З яких елементів складається позов? 

 

174. Що слід розуміти під правом на пред’явлення позову? 

175. В якому з видів провадження може бути розглянутий спір між подружжям про 

розлучення ? 

176. Вкажіть вид провадження в цивільному судочинстві у якому наявні дві сторони 

(позивач і відповідач): 

177. Основним видом цивільного судочинства є: 

178. Чим позовне провадження відрізняється від наказного та окремого провадження? 

179. Яка додаткова вимога до позовної заяви, яка подається представником позивача? 

180. З чого починається позовна заява? 

181. Як у позовній заяві зазначається найменування сторін та інших учасників справи? 

182. Які реквізити обов’язково зазначаються у позовній заяві? 

183. Який документ додається до позовної заяви, якщо позов підлягає грошовій оцінці? 

184. Яка обов’язкова вимога встановлена ЦПК України до змісту позовної заяви, якщо 

позов подано до кількох відповідачів? 

 

185. Яке підтвердження позивача має містити позовна заява? 

186. Відповідно до Закону України «Про судовий збір» позивач звільнений від сплати 

судового збору. Що в такому разі має бути зазначено в позовній заяві? 



187. Яке право має суд, якщо визначена позивачем ціна позову вочевидь не відповідає 

дійсній вартості спірного майна або на момент пред’явлення позову встановити точну 

його ціну неможливо? 

188. Які документи та в скількох примірниках, за загальним правилом,  повинен додати 

до позовної заяви позивач? 

189. З поважних причин позивач не зміг вчасно оплатити судовий збір до подання 

позовної заяви до суду. Що в такому разі додає позивач до позовної заяви? 

190. Що викладається у відзиві на позов? 

191. Якщо відзив підписаний представником відповідача, до нього додається? 

192. копія відзиву для суду. 

193. Як називається процесуальний документ, в якому позивач викладає свої пояснення, 

міркування і аргументи щодо наведених відповідачем у відзиві заперечень і мотиви їх 

визнання або відхилення? 

194. Як називається процесуальний документ, в якому відповідач викладає свої 

пояснення, міркування і аргументи щодо наведених позивачем у відповіді на відзив 

пояснень, міркувань і аргументів і мотиви їх визнання або відхилення? 

195. В який час може бути подано заперечення відповідача проти позову? 

196. Як називається процесуальний документ, в якому викладає свої аргументи і 

міркування на підтримку або заперечення проти позову третя особа, яка не заявляє 

самостійних вимог щодо предмета спору? 

197. В якій формі учасники справи можуть подавати заяви, клопотання і заперечення з 

процесуальних питань? 

198. Яким правом наділений учасник справи при подачі заяв та клопотань для 

вирішення процесуальних питань? 

199. Що є підставою залишення позовної заяви без руху?  

200. Що є підставою для повернення позовної заяви? 

201. Як  повинен вчинити суд у випадках, коли подана позовна заява  не відповідає  

встановленій законом формі та змісту? 

202. На підставі чого суд  відмовляє у відкритті провадження у справі? 

203. При отриманні позовної заяви судом було встановлено, що справа не підлягає 

розгляду в порядку цивільного судочинства. Як повинен вчинити суддя у даній ситуації? 

204. Громадянин Д звернувся до суду з позовною заявою до громадянина К про 

повернення боргу за договором позики. При пред’явленні позову до канцелярії суду 

працівник канцелярії відмовилася прийняти та зареєструвати позов, посилаючись на його 



невідповідність нормам ЦПК України. Чи відповідають дії працівника суду нормам ЦПК 

України?  

205. При прийнятті позовної заяви судом було встановлено її недоліки. Предметом 

позову було визнання права власності на земельну ділянку в садівничому кооперативі. 

Оскільки у позовній заяві не було зазначено третю особу - правління кооперативу та 

районне управління по земельних ресурсах, суддя постановив ухвалу про повернення 

позивачеві позовної заяви. Які дії повинен був вчинити  суддя? 

206. На підставі чого суд  відмовляє у відкритті провадження у справі? 

207. Що  НЕ є підставою для відмови у відкритті провадження у справі? 

208. Які дії суду, якщо позивач не додав до позовної заяви належні по справі докази?  

209. Що зобов’язаний вчинити суддя при прийнятті позовної заяви, в якій є певні 

недоліки ? 

210. Як вчиняє суд у випадках, коли подана позовна заява  не відповідає  встановленій 

законом формі та змісту? 

211. Чи правомірні дії судді, який, отримавши позовну заяву Т., відмовив йому у 

відкритті провадження у справі у зв’язку з несплатою останнім судового збору за розгляд 

справи у встановленому законом розмірі? 

212. Що є  підставою для суду для відмови у відкритті провадження у справі? 

213. До суду із спільною заявою про розірвання шлюбу звернулося подружжя П. У П. - 

чоловіка є неповнолітній син. Суддя відмовив у відкритті провадження у справі з підстав, 

що така справа непідвідомча суду. Та порадив їм звернутися до органу РАЦСу. Чи може 

шлюб бути розірваний за спільною заявою подружжя у судовому порядку? Якщо так, то  у 

якому провадженні? 

214. До органу РАЦСУ звернулась гр. Н. із заявою про реєстрацію факту народження її 

сина. Хлопчик народився від чоловіка, з яким Н. не перебувала у шлюбі. Орган РАЦСу 

відмовив їй у реєстрації цього факту. До якого виду провадження належить ця справа, 

якщо чоловік не визнає себе батьком хлопчика?  

a. Гр. В., скориставшись правилами альтернативної підсудності звернулась одночасно 

із заявою про визнання батьківства відповідача до суду за місцем свого проживання та за 

місцем проживання відповідача. Які дії суду за місцем проживання позивачки, якщо ним 

буде встановлено, що тотожний позов знаходиться на розгляді у суді за місцем 

проживання відповідача? 

215. Позивач звернувся до суду із заявою про забезпечення позову. Як називається 

вимога суду про забезпечення відшкодування збитків відповідача, які можуть бути 

спричинені забезпеченням позову? 



216. Як правило, зустрічне забезпечення, здійснюється? 

217. Яким процесуальним документом суду вирішується питання застосування 

зустрічного забезпечення? 

218. Позивач з поважних причин не має можливості внести на депозитний рахунок суду 

відповідну суму грошових коштів у розмірі, визначеному судом,  як зустрічне 

забезпечення позову. Чи є альтернатива в даному випадку? 

219. Що має надати особа, за заявою якої застосовані заходи забезпечення позову із 

застосуванням зустрічного забезпечення, суду у визначений ним строк? 

220. Які дії суду, якщо особа, за заявою якої застосовані заходи забезпечення позову, не 

виконує вимоги суду щодо зустрічного забезпечення у визначений судом строк,  

221. Під час відкриття провадження у справі з’ясувалося, що позивачем подано до цього 

самого суду інший позов до цього самого відповідача з тим самим предметом та з 

однакових підстав. Суддею постановлено ухвалу про повернення позовної заяви позивачу. 

Чи повертається позивачу в такому випадку судовий збір, сплачений за подання позову? 

222. Суддя Апеляційного суду О. поскаржився, що останнім часом у соціальних 

мережах він одержує повідомлення від учасників однієї з цивільних справ із негативними 

коментарями щодо якості його роботи. Який з принципів судочинства порушується у 

такому випадку? 

223. За якими принципами будується судоустрій в Україні?  

224. Суд І інстанції задовольнив клопотання пенсіонера С. про надання йому пільгових 

строків для подання доказів, зважаючи на поважний вік заявника (70 років) і, водночас, 

відмовив у наданні такої можливості відповідачеві (19 років). Порушення якого принципу 

судочинства відбулося у цьому випадку?  

225. Що є функціональним призначенням принципів цивільного процесуального права? 

226. У яких випадках можливе відходження від принципу здійснення судочинства 

державною мовою?  

227. Громадяни Р. і В. звернулися до свого сусіда, який навчається на юридичному 

факультеті, з проханням владнати цивільно-правовий спір між ними. Який з принципів 

судочинства було б порушено у цьому прикладі, якби студент погодився вирішити справу 

по суті?  

228. В якому із перерахованих нижче прикладів допущено відходження від принципу 

рівності сторін цивільного процесу?  

229. В чому полягає сутність принципу незалежності судді?  

230. Відходження від яких принципів цивільного процесу можливе при розгляді справи 

у закритому судовому засіданні?  



231. До якого різновиду принципів цивільного процесу слід віднести принцип 

одноособовості та колегіальності розгляду цивільної справи?  

232. Що з перерахованого нижче НЕ є підставою для відходження від принципу 

відкритості розгляду справи і проведення судового засідання?  

233. Студентів 4-го курсу юридичного факультету, які хотіли на практиці побачити 

розгляд цивільної справи, не було допущено до зали судових засідань у зв’язку з тим, що 

приміщення суду нібито не пристосоване для розміщення великої кількості людей. Якого 

з міжгалузевих принципів судочинства не було дотримано у цій ситуації?  

234. При розгляді цивільної справи по суті відповідач Н. заявив відвід секретареві 

судового засідання Ч., мотивуючи це тим, що Ч. вже брала участь у попередньому 

судовому засіданні у якості секретаря судового засідання. Керуючись яким принципом 

цивільного процесу, суддя може відмовити у задоволенні цього клопотання? 

235. В якому випадку видалення особи із зали судового засідання НЕ вважатиметься 

порушенням принципу відкритості судочинства?  

236. Додержання яких принципів забезпечує автоматизована система документообігу 

суду?  

237. Який нормативно-правовий акт повинен застосувати суд, відповідно до принципу 

законності, у разі невідповідності закону України міжнародному договору, згода на 

обов’язковість якого надана Верховною Радою України?  

238. На підставі яких принципів формується Вища кваліфікаційна комісія суддів 

України?  

239. Яке з перерахованих нижче тверджень НЕ охоплюється змістом принципу 

безпосередності судового розгляду?  

240. Із урахуванням якого принципу застосовується дисциплінарне стягнення стосовно 

судді?  

241. За яким принципом здійснюється визначення судді або колегії суддів для розгляду 

конкретної справи автоматизованою системою документообігу суду під час реєстрації 

відповідних документів?  

242. Відходження від яких принципів цивільного процесу можливе при виконанні 

судового наказу?  

243. З якого моменту принципи цивільного процесуального права набирають 

юридичного змісту і стають обов’язковими до виконання?  

244. За винятком якого принципу цивільного процесуального права здійснюється 

розгляд справ у окремому провадженні?  

245. На яких засадах здійснюється цивільне судочинство?  



246. Що означає диспозитивність цивільного судочинства?  

247. Яка інформація не підлягає невідкладному оприлюдненню на офіційному веб-

порталі судової влади у контексті реалізації принципу гласності та відкритості судового 

процесу?  

248. Які види оскарження судових рішень передбачає одноіменний принцип цивільного 

процесуального права?  

 

249. Як термінологічно співвідносяться між собою поняття «принципи цивільного 

процесуального права» і «принципи судочинства»?  

250. В судовому засіданні перекладач П. заявив самовідвід, мотивуючи це тим, що він є 

свідком у цій справі. Яким принципом цивільного процесу це передбачено? 

251. Котрі із перерахованих нижче принципів НЕ згадуються у тексті присяги судді?  

252. На які види класифікуються принципи цивільного процесу за об’єктом правового 

регулювання?  

253. Змістом якого принципу є положення про те, що ніхто не може бути позбавлений 

права на інформацію про час і місце розгляду своєї справи?  

254. Хто НЕ має права бути присутнім під час розгляду справи у закритому судовому 

засіданні?  

255. До якого виду принципів за формою нормативного закріплення належить принцип 

«здійснення правосуддя виключно судами»?  

256. Змістом якого принципу є положення про те, що кожна сторона повинна довести ті 

обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень?  

 

257. Як називається норма цивільного процесуального права, яка повністю присвячена і 

закріплює зміст принципу цивільного процесуального права?  

258. До студента п’ятого курсу юридичного факультету ЧНУ звернувся першокурсник з 

проханням допомогти йому відповісти на наступне питання: «Наявність єдиного 

державного реєстру судових рішень є механізмом реалізації якого з принципів цивільного 

процесу?»  

259. Що з перерахованого нижче НЕ охоплюється принципом диспозитивності 

цивільного судочинства? 

260. Поєднання дії яких двох принципів цивільного процесу закріплено у ч. 2 ст. 12 

Закону України «Про судоустрій та статус суддів»?  

 



261. До яких наслідків призводить порушення принципу обов’язковості судових рішень, 

тобто їх невиконання?  

262. В якому випадку на осіб, які не брали участі у справі, поширюється дія принципу 

можливого апеляційного чи касаційного оскарження судових рішень?  

263. В якому випадку дія принципу обов’язковості судових рішень поширюється і на 

територію за межами України?  

264. Яка з перерахованих нижче характерних рис властива принципам цивільного 

процесуального права?  

 

265. На кого з учасників процесу не поширюється право самостійно розпоряджатися 

своїми правами щодо предмету спору у контексті дії принципу диспозитивності 

цивільного судочинства? 

266. Відповідно до змісту принципу рівності осіб, в якому із перерахованих випадків НЕ 

допускається процесуальна співучасть?  

267. Журналіст М. опублікував велику статтю у місцевій газеті з критикою роботи судді 

У., котрий розглядав його справу про відшкодування шкоди. Який із принципів процесу 

не було дотримано у такому випадку? 

268. Мешканці одного з буковинських сіл звернулися до свого найстарішого односельця 

В. з вимогою поділити між ними спадщину їхнього померлого батька. Який принцип 

судочинства порушить В. якщо погодиться виступити арбітром між спадкоємцями?  

269. Відходження від якого принципу цивільного процесу можливе у позовному 

провадженні при розгляді справ про визнання необґрунтованими активів та їх 

витребування?  

270. Під час розгляду справи про розлучення, суддя Д. повідомив присутнім, що він має 

невідкладні справи і тому вимушений залишити приміщення суду. При цьому додав, що 

судове засідання продовжить вести інший суддя, його колега і хороший друг. Який з 

принципів цивільного процесу було порушено у цій ситуації? 

271. Яке фіксування технічними засобами є однією із основних засад (принципів) 

цивільного судочинства?  

 

272. Яким документом регулюється порядок фіксування судового засідання технічними 

засобами? 

 

273. Хто з учасників цивільного процесу здійснює технічне фіксування перебігу 

судового засідання 



274. Яке з перерахованих нижче права НЕ належить учасникам справи?  

275. Чи здійснюється фіксування технічними засобами під час врегулювання спору за 

участі судді?  

276. Додатком до якого документу є технічний запис судового засідання? 

277. Скільки слід заплатити за отримання електронної копії технічного запису судового 

засідання?  

278. Як повинен вчинити суддя, якщо позивач у справі про розлучення заперечує проти 

здійснення повного відеозапису судового засідання, натомість відповідач заявляє 

клопотання про фіксацію судового засідання у повному обсязі?  

279. У яких випадках фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального 

технічного засобу не здійснюється?  

280. Що відбувається з технічним записом судового засідання після закінчення судового 

засідання? 

281. Який документ регулює питання діяльності Єдиної судової інформаційно-

телекомунікаційної системи?  

282. З якої стадії слід відновити провадження, якщо обставини, котрі викликали його 

зупинення, були усунені?  

283. Що відбувається із перебігом процесуальних строків після поновлення 

провадження? 

284. Протягом якого часу після усунення обставин, які зумовили зупинення 

провадження у справі, воно може бути поновлене?  

285. Чи може позивач повторно звернутися до суду з вимогою до громадянин того ж 

відповідача про той самий предмет і з тих самих підстав, якщо провадження у справі вже 

було закрито?  

286. Яким процесуальним документом оформлюється обов’язкове зупинення 

провадження у справі?  

287. Які дії зобов’язаний вчинити суд у цій ситуації, якщо правонаступника ще не було 

призначено? 

288. Чи зобов’язаний суд зупинити провадження у справі, якщо дружина попросила суд 

надати їм строк на примирення?  

 

289. У якому випадку суддя не може використати факт розгляду пов’язаного питання у 

порядку кримінального судочинства, як підставу для обов’язкового зупинення 

провадження у справі?  



290. При розгляді цивільної справи було прийнято рішення про врегулювання спору за 

участю судді. Протягом якого часу провадження у цій справі не може бути поновлене?  

291. До яких процесуальних наслідків призводять з’ясування факту, що справа не 

підлягає розгляду у порядку цивільного судочинства? 

292. Яку інформацію повинен повідомити заявникові суддя у випадку, якщо справа не 

підлягає розгляду у порядку цивільного судочинства?  

293. Які процесуальні дії повинен вчинити суддя дізнавшись, що позивач не має 

цивільної процесуальної дієздатності? 

294. Що з перерахованого НЕ є судовим рішенням?  

295. Ухваленням якого процесуального акту закінчується розгляд справи по суті судом 

першої інстанції? 

296. Прийняттям якого процесуального акту закінчується перегляд судових рішень у 

апеляційному порядку?  

297. Прийняттям якого процесуального акту закінчується перегляд судових рішень у 

касаційному порядку?  

298. Відмітьте правильне твердження? 

299. У якій частині судового рішення зазначаються: стислий виклад позиції сторін, 

заяви і клопотання, інші процесуальні дії у справі? 

300. Яка інформація НЕ входить до складу вступної частини ухвали суду, яка 

викладається окремим документом? 

301. Постановленням якого процесуального акту закінчується вирішення процедурних 

питань у суді? 

302. У якому з нижче перерахованих випадків суддя НЕ може прореагувати 

постановленням окремої ухвали? 

303. Коли відбувається ухвалення рішення?  

304. Де суд ухвалює рішення?  

305.  

306. Яким чином оформлюються ухвали, постановлені судом, не виходячи до нарадчої 

кінмати?  

307. Де зберігаються ухвали суду, постановлені окремим документом ? 

308. Яка з ознак судового рішення НЕ є законодавчо закріпленою? 

309. Яке судове рішення вважається законним?  

310. Як називається судове рішення, що ухвалене на підставі 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?  



311. Щодо кого з учасників виконавчого провадження суд НЕ може постановити окрему 

ухвалу?  

312. Яку інформацію повинна містити окрема ухвала? 

313. Окрема ухвала якої судової інстанції не підлягає оскарженню?  

314. Щодо яких питань Велика Палата Верховного Суду може постановити окрему 

ухвалу?  

315. Орган, до компетенції якого віднесено реагування на окрему ухвалу суду, не встиг у 

визначений строк надати суду відповідь про вжиті ним заходи. Хто може звернутися до 

суду за продовженням цього строку?  

316. На якій стадії підготовчого провадження, позивач може подати заяву про визнання 

недійсними правочину, за умови, якщо доведе, що не міг включити відповідну вимогу до 

позовної заяви із незалежних від нього причин?  

317. Яку інформацію має містити судове рішення по спору, що виник при укладанні або 

зміні договору?  

318. Яку інформацію має містити судове рішення по спору щодо спонукання укласти 

договір?  

319. Яку інформацію може містити судове рішення про стягнення боргу, на який 

нараховуються відсотки або пеня? 

320. Яке з перерахованих нижче тверджень НЕ входить до повноважень суду при 

ухваленні рішення?  

321. Державний орган, до компетенції якого віднесено реагування на окрему ухвалу суду, 

не встиг у визначений строк надати суду відповідь про вжиті ним заходи. За допомогою 

якого процесуального документу можна звернутися до суду за продовженням цього 

строку?  

322. Протягом якого строку розглядається заява про внесення виправлень у текст рішення 

суду?  

323. До якого часу позивач може звернутися з заявою про ухвалення додаткового рішення 

з цього питання?  

324. Чиїм іменем ухвалюються судові рішення? 

325. Яким чином учасники справи, які були присутні в судовому засіданні, отримують 

копії повного судового рішення?  

326. В якому випадку можливе ухвалення часткового рішення з одночасним 

продовженням провадження в частині невирішених вимог?  

327. Коли набирають законної сили ухвали суду, що постановлені в судовому засіданні у 

разі неявки всіх учасників справи?  



328. Яким чином підписуються судові рішення, викладені в електронній формі? 

329. Яким чином судові рішення викладаються в електронній формі?  

330. Щодо порушення законодавства яких юридичних осіб можна постановити окрему 

ухвалу?  

331. Яким чином суд може прореагувати у випадку зловживання процесуальними 

правами, порушення процесуальних обов’язків, неналежного виконання професійних 

обов’язків або іншого порушення законодавства адвокатом?  

332. Чи може суд, ухвалюючи рішення, виходити за межі позовних вимог?  

333. це вирішується на розсуд суду. 

334. Що з нижченаведеного не зазначається у описовій частині судового рішення?  

335. У судовому рішенні суддя вказав, що вимоги позивача будуть частково задоволені за 

умови настання певних юридичних фактів. Що б Ви порадили позивачеві зазначити з 

цього приводу у апеляції?  

336. Що повинно бути вказано у судовому рішенні, якщо в одному провадженні 

розглядалися первісний і зустрічний позови, а також позов третьої особи з самостійними 

вимогами? 

337. Ухвалюючи рішення на користь кількох позивачів, що повинен зазначити суд?  

338. В якому порядку здійснюється забезпечення виконання рішення суду?  

339. Які частини судового рішення можуть бути проголошені окремо? 

340. В якому судовому засіданні проголошується рішення суду?  

341. Які відомості суддя оголошує при проголошенні рішення суду?  

342. Із яких частин НЕ складається ухвала суду, що викладається окремим документом?  

343. Коли може бути скасовано забезпечення виконання судового рішення?  

344. Яку додаткову інформацію надає сторонам головуючий, проголошуючи судове 

рішення? 

345. Яким чином буде проголошено судове рішення у разі неявки всіх учасників справи у 

судове засідання?  

346. Адвокат В. планував ще виступити перед судом до підписання рішення суду, проте 

не знав, коли таке підписання відбувається ?  

347. Відповідач дочекався завершення судового засідання, в якому було проголошено 

рішення по його справі, і спробував переконати суддю внести зміни у текст рішення. З 

якою нормою ЦПК суддя Д. повинен ознайомити Ш. в такому випадку? 

348. Коли проголошуються ухвали суду?  

349. Коли набирають законної сили ухвали суду, що постановлені поза межами судового 

засідання?  



350. Наскільки може бути відкладено складання повного рішення суду, якщо справа 

розглядалася у порядку спрощеного провадження?  

351. Коли набирають законної сили ухвали суду, що постановлені в судовому засіданні з 

розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи?  

352. Що вважається датою ухвалення рішення? 

353. Що вважається датою ухвалення рішення, ухваленого за відсутності учасників 

справи?  

354. Від чого залежить можливість складання повного рішення суду може бути 

відкладено?  

355. Наскільки можна відкласти складання повного тексту рішення у справі, яка НЕ 

розглядалася у спрощеному провадженні?  

356. Коли можна зробити застереження щодо виправлення в рішенні суду? 

357. Яким чином викладаються судові рішення?  

358. Як можна окремо вирішити питання розподілу судових витрат після ухвалення 

рішення за результатами розгляду справи по суті?  

359. Які справи НЕ можуть розглядатися у порядку спрощеного провадження ?  

360. До яких процесуальних наслідків призведе подання позивачем заяви про суттєве 

збільшення позовних вимог, з огляду на те, що первісно справа повинна була розглядатися 

у порядку спрощеного позовного провадження? 

361. Який граничний строк розгляду справи у порядку спрощеного позовного 

провадження?  

362. Як суд повинен прореагувати на клопотання про розгляд частини позовних вимог у 

порядку спрощеного позовного провадження?  

363. На якій стадії цивільного процесу вирішується питання про розгляд справи у 

порядку спрощеного позовного провадження? 

364. Протягом якого строку відповідач у справі, що розглядатиметься у порядку 

спрощеного позовного провадження, має право підготувати відзив на позовну заяву?  

365. Протягом якого строку треті особи мають право подати пояснення щодо відзиву 

відповідача на позовні вимоги у справі, що має розглядатися у порядку спрощеного 

позовного провадження?  

366. Чи проводиться підготовче засідання при розгляді справи у порядку спрощеного 

провадження ? 

367. В які строки має бути проведене перше судове засідання у справі, що розглядається у 

порядку спрощеного позовного провадження?  



368. Сторони у справі, що має розглядатися у порядку спрощеного позовного 

провадження, вирішили не подавати до суду докази, а все висловити на стадії судових 

дебатів. Що повинен їм повідомити кваліфікований юрист у цьому контексті?  

369. В який спосіб розглядатиметься справа спрощеного позовного провадження, якщо 

сторони не подали клопотання про їх виклик до суду?  

370. В яких випадках можливий розгляд справи спрощеного позовного провадження у 

судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін?  

371. У якому випадку суд може відмовити у задоволенні клопотання сторони про розгляд 

справи спрощеного позовного провадження у судовому засіданні з повідомленням сторін? 

372. Протягом якого строку після отримання відзиву на позовну заяву позивач має право 

подати до суду клопотання про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням 

сторін?  

373.     Назвіть основні завдання цивільного судочинства передбачені (закріплені) у ЦПК 

України: 

374. Вкажіть законодавство відповідно до якого здійснюється цивільне судочинство в 

Україні:  

375. Провадження в суді у цивільних справах здійснюється відповідно до законів: 

376.    Назвіть вид провадження в цивільному судочинстві в суді першої інстанції: 

377.    Якщо при розгляді цивільної справи буде встановлено, що спірні відносини не 

врегульовані законом, суд повинен поступити наступним чином: 

378.    В порядку цивільного судочинства об’єктами судового захисту виступають: 

379.  Відповідно до Конституції України правосуддя здійснюється: 

380.   Серед наявних форм захисту цивільних прав, свобод та інтересів пріоритетність 

належить: 

381.    Вкажіть правило відповідно до якого провадження в цивільних справах в суді 

здійснюється відповідно до законодавства про цивільне судочинство, чинного на час 

(момент): 

382.    У разі, якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана 

Верховною Радою України, передбачено інші правила, ніж встановлені ЦПК України, то 

суд повинен застосовувати правила, які визначені:  

383.     Цивільне судочинство в Україні здійснюється відповідно до наступних 

нормативно-правових актів: 

384. Вкажіть правило відповідно до якого у разі невідповідності правового акту вищої 

юридичної сили суд, що розглядає цивільну справу: 



385.   Серед запропонованих ознак назвіть ту, яка характеризує судову форму захисту 

прав, свобод та інтересів у цивільному процесі:  

386. Назвіть ознаку, яка характеризує процесуальні особливості позовного провадження в 

цивільному судочинстві: 

387.    Серед запропонованих варіантів, виділіть той, який характеризує цивільну 

процесуальну гарантію права на звернення до суду з захистом: 

388.      Назвіть загальне правило, що правом на звернення до суду за захистом в порядку 

цивільного  судочинства наділяється: 

389. Назвіть ознаку, яка властива для справ окремого провадження в цивільному 

судочинстві: 

390.     Назвіть ознаку, яка властива для справ наказного провадження в цивільному 

судочинстві: 

391.     Цивільне процесуальне право це: 

392.    Визначте одне із завдань цивільного судочинства передбаченого у ЦПК України: 

393.   Знайдіть відповідь, у якій розкривається основна мета цивільного судочинства: 

394.    Предмет цивільного процесуального права складають: 

395.   Цивільне процесуальне право характеризується такою особливістю (ознакою), як: 

396.      Як називається основний кодифікований нормативно-правовий акт, який регулює 

процесуальний порядок судочинства у цивільних справах: 

397.     Захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів в 

порядку цивільного судочинства здійснюється судом шляхом: 

398.    Вкажіть правило, передбачене у ЦПК України, відповідно до якого закон, який 

встановлює нові обов’язки, скасовує чи звужує права, належні учасникам судового 

процесу, чи обмежує їх використання: 

399.     Вкажіть правило, відповідно до якого, до суду в порядку цивільного судочинства 

можуть звертатися органи та особи в інтересах інших осіб, або державних чи суспільних 

інтересах: 

400.   Вкажіть нормативно правовий акт відповідно до якого здійснюється цивільне 

судочинство: 

401.      Вкажіть вид провадження в суді першої інстанції в цивільному судочинстві 

(процесі): 

402.      У суді першої інстанції, в порядку цивільного судочинства, виділяється як 

самостійний вид провадження: 

403.  Назвіть правильно всі види проваджень, які визначені у ЦПК України: 



404.      Вкажіть галузь права, в якій основним джерелом є Цивільний процесуальний 

кодекс України: 

405.     Під стадією в цивільному процесі (судочинстві) слід розуміти 

406.     З наведених прикладів вкажіть дату прийняття діючого цивільного 

процесуального кодексу України: 

407.      Знайдіть відповідь у якій сформульовано правило «аналогії закону» в цивільному 

судочинстві (закріплене у нормах ЦПК): 

408.       Вкажіть правильну відповідь, якщо у разі невідповідності правового акта 

правовому акту вищої юридичної сили, суд в цивільному судочинстві застосовує: 

409. порядку цивільного судочинства суд розглядає справи відповідно до: 

410.   загальних процесуальних правил судочинства. 

411.     Визначте правило, відповідно до якого, відмова у розгляді справи в порядку 

цивільного судочинства з мотивів відсутності, неповноти, нечіткості, суперечливості 

законодавства, що регулює спірні відносини: 

412.     Знайдіть відповідь, у якій розкривається зміст поняття цивільного процесуального 

права: 

413.     Вкажіть ознаку (властивість), яка характеризує цивільну процесуальну форму: 

414.     Який з наведених видів проваджень в цивільному судочинстві визначається 

(розглядається) як вид непозовного цивільного судочинства: 

415.    Вкажіть відповідь у якій вказано стадію цивільного судочинства: 

416.     Назвіть стадію в цивільному судочинстві, у якій справа завершується ухваленням 

судового рішення: 

417.        У цивільному процесі (судочинстві) позовне, наказне і окреме провадження 

можуть відбуватися: 

418.      Вкажіть стадію цивільного процесу (судочинства) основною метою якої є 

перегляд рішень (ухвал) суду першої інстанції, що не набрали законної сили: 

419.       Відповідно до положень цивільного процесуального кодексу України у порядку 

цивільного судочинства суди розглядають: 

420. Здійснення цивільного судочинства в Україні покладається на: 

421.         Який з наведених нормативних актів не відноситься до джерел цивільного 

процесуального права: 

422.     Знайдіть ознаку, яка характеризує один із проявів методу правового регулювання 

у цивільному процесуальному праві: 

423.      Жодна особа права на участь у розгляді своєї справи в цивільному судочинстві…: 



424.    Яким поняттям (терміном)  охоплюються  визначення частина судового 

провадження, що об’єднує сукупність (систему) процесуальних дій суб’єктів процесу для 

дослідження  визначеної нормами ЦПК мети: 

425.    Який з названих видів провадження вважається основним  ( визначальним, 

головним) в цивільному провадженні?: 

426.    Вкажіть назву частини, яка входить до системи цивільного процесуального права: 

427.       Із громадянином Н. було достроково розірвано трудовий контракт і звільнено. 

Вважаючи своє звільнення незаконним гр. Н. вирішив захистити свої права. Яку форму 

захисту порадити обрати громадянину Н.? 

428.       Розглядаючи і вирішуючи справу в порядку цивільного судочинства суд в першу 

чергу повинен (зобов’язаний)  керуватися: 

429.    Основу цивільного процесуального права складають?: 

430.    Громадянин М. і К. уклали між собою договір грошової позики, де записали одну з 

умов, що у разі виникнення спору між ними кожен з них не буде звертатися до суду за 

захистом. Дана умова є: 

431.  Який вид провадження в суді першої інстанції  цивільного судочинства  вказано у 

наведеному переліку: 

432.      Розглядаючи справу в цивільному судочинстві головуючий з’ясував про 

невідповідність закону України міжнародному договору, згода на обов’язковість якого 

надана Верховною Радою України. У такому випадку суд застосовує: 

433.      У якому з наведеного переліку нормативно – правових актів закріплено 

визначальне для цивільного процесу положення, що ‹‹правосуддя в Україні здійснюється 

виключно судами››?: 

434.  Здійснення правосуддя у цивільних справах є функцією:  

435.   Соціальна функція (призначення) цивільного процесуального права як галузі права 

полягає?: 

436.   Кількість цивільних справ, що розглядаються в судах загальної юрисдикції 

збільшується в наслідок?: 

437.   Диспозитивні основи (засади) цивільного судочинства проявляються в наступних 

положеннях: 

438. Характеристика правосуддя у цивільних справах в основному зводиться: 

439. до форми забезпечення законності та правопорядку. 

440.    У цивільному судочинстві суд застосовує форму захисту права (інтересу), яка?: 

441.     Виділіть вид цивільного судочинства з вказаного  нижче переліку, передбаченого 

у ЦПК України: 



442.      Основна кількість норм права, які регулюють поведінку суду і учасників 

цивільного процесу зосереджені у: 

443.       Скільки видів проваджень в суді першої інстанції передбачено (закріплено) у 

ЦПК України?: 

444. Яка з наведених частин цивільного судочинства є його стадією?: 

445.      Які з наведених (перелічених) завдань повинні вирішуватися в цивільному 

судочинстві при розгляді та вирішенні кожної цивільної справи?: 

446.       У якій з частин системи цивільного процесуального права передбачено правове 

регулювання питань пред’явлення позову до суду?: 

447.      Цивільне процесуальне право урегульовує: 

448. Предметом цивільного процесуального права є суспільні відносини, які виникають у 

сфері: 

449.       До районного суду звернулася гр. О.  до свого чоловіка про розірвання шлюбу і 

визначення місця проживання двох малолітніх дітей. Визначте, які відносини складають 

предмет цивільного процесуального права?: 

450.     Вкажіть форми захисту прав свобод та інтересів фізичних і юридичних осіб у 

цивільному процесі: 

451.  

452.       Якими органами здійснюється правосуддя в Україні, зокрема в цивільному 

судочинстві?: 

453.      Які суспільні відносини складають предмет цивільного процесуального  права?: 

454.  

455.            Яке значення мають Постанови Пленуму Верховного Суду України та 

Пленуму    Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних 

справ?: 

456. Назвіть вид провадження в цивільному судочинстві, в суді першої інстанції, в межах 

якого розглядаються справи про стягнення нарахованої, але невиплаченої працівникові 

суми заробітної плати: 

457.  У якому складі розглядаються цивільні справи  в суді першої інстанції? 

458. До суду першої інстанції надійшла заява про примусову госпіталізацію громадянина 

Т. до протитуберкульозного закладу. У якому складі суд буде розглядати дану справу? 

459.  

460.   До апеляційного суду надійшла апеляційна скарга на рішення суду першої інстанції 

про визнання фізичної особи недієздатною. У якому складі суд апеляційної інстанції буде 

розглядати дану справу? 



461.        У якому складі місцевий суд буде розглядати справу про надання неповнолітній 

особі Н. повної цивільної дієздатності? 

462.        У якому складі суду повинна розглядатися справа про розірвання шлюбу між 

громадянами В. та К. та визначення місця проживання їх неповнолітніх дітей? 

463.        У випадках, встановлених ЦПК України, цивільні справи у судах першої 

інстанції розглядаються колегією. У якому складі діє така колегія? 

464.  

465.   У якому складі переглядаються цивільні справи  судом апеляційної інстанції? 

466. уд першої інстанції переглядає цивільну справу про наданні неповнолітній особі 

права на шлюб у зв’язку з нововиявленими обставинами. У якому складі суд буде 

розглядати дану справу? 

467.        Хто визначає склад колегії суддів для розгляду цивільної справи в суді 

апеляційної інстанції? 

468.      Яким чином вирішуються питання, що виникають під час розгляду цивільної 

справи колегією суддів? 

469.  

470.      Чи має право суддя утриматися від голосування при прийнятті рішення в 

цивільній справі  колегіальним складом суду? 

471. Під час перегляду справи апеляційним судом, суддя К., будучи головуючим, 

відмовився підписувати судове рішення, оскільки він не погоджується із думкою 

більшості суддів судової колегії. Чи має право суддя у такому випадку не підписувати 

судове рішення? 

472.       Під час перегляду цивільної справи апеляційним судом суддя Б. не був згодний з 

прийнятим рішенням. Як він повинен вчинити у даній ситуації? 

473.        У судді Г., під час розгляду справи колегією суддів, склалася своя окрема думка 

з приводу того, яке рішення повинен прийняти суд. У якій формі повинна оформлятися 

окрема думка судді? 

474.  

475.        Якому із наведених учасників судового процесу в цивільній справі може бути 

заявлено відвід? 

476. Помічник судді є двоюрідним братом громадянина Ф, який бере участь у розгляді 

справи у якості свідка. Позивач вирішив заявити відвід помічнику судді. Чи зобов’язаний 

суд задовольнити заяву про відвід свого помічника? 

477.        Позивач заявив відвід експерту, оскільки він брав участь у справі як секретар 

судового засідання. Чи зобов’язаний суд задовольнити дану заяву про відвід? 



478.  

479.        За клопотанням позивача суд апеляційної інстанції допустив до участі у справі 

перекладача. У яких випадках може бути заявлено відвід перекладачу в суді апеляційної 

інстанції? 

480.         У розгляді цивільної справи бере участь неповнолітній свідок Г., його батько, 

експерт, та представник позивача. Хто має право заявити відвід суду? 

481.         Які учасники цивільного процесу мають право заявляти відвід судді, секретарю 

судового засідання, експерту, спеціалісту? 

482.  Представник позивача вирішив заявити відвід секретарю судового засідання. Яка 

обов’язкова вимога відводу? 

483.          Під час судових дебатів позивач з’ясував, що суддя є вітчимом представника 

відповідача. Чи підлягає відводу суддя у даному випадку? 

484.         Беручи участь у справі у якості свідка, громадянин М. заявив відвід судді, який 

є його сусідом. Чи підлягає відводу суддя у даному випадку і як  повинен вчинити суддя у 

даному випадку? 

485.    До якого моменту повинен бути заявленим відвід в цивільному судочинстві? 

486.        Під час розгляду справи про розлучення адвокат дізнався, що було порушено 

порядок визначення судді для розгляду цієї справи. Як повинен вчинити адвокат у даній 

ситуації? 

487.         Думку яких учасників цивільного процесу повинен вислухати суддя при 

вирішенні заяви про відвід? 

488. Суддя розглянув заяву про відвід. Яким процесуальним документом він повинен 

оформити своє рішення про задоволення відводу? 

489.          Під час підготовчого засідання у справі про розлучення суддя задовольнив 

заявлений відвід судді. Які наслідки відводу даного судді? 

490. Які наслідки відводу судді апеляційного суду? 

491.        Після задоволення відводів та самовідводів суддів неможливо утворити новий 

склад суду для розгляду справи. Як повинен вчинити суддя у даній ситуації? 

492.       У цивільному судочинстві виділяти такі елементи (стадії) процесу доказування: 

493.        Що з перерахованого є засобом доказування у цивільному судочинстві?  

494. У цивільному судочинстві (процесі) належними є докази, які: 

495. Належність доказів у цивільному судочинстві (процесі) вправі обґрунтовувати: 

496.  У цивільному судочинстві допустимими є докази, які: 

497.   У цивільному судочинстві обов’язок доказування покладається на: 



498. У цивільному судочинстві свідок розповідає про відомі йому обставини у справі так 

як – це: 

499. У цивільному судочинстві свідком може бути: 

500. За дачу завідомо неправдивих показань у цивільному процесі, свідок попереджається 

про: 

501. Докази характеризуються такими ознаками: 

502.  За суб’єктом формування письмові докази поділяються на: 

503.   оригінали та копії. 

504.  Письмові та речові докази, які не можливо доставити в суд: 

505.            До письмових доказів відносять: 

506.  Не є доказом показання свідка, який: 

507.        У цивільному судочинстві за дачу завідомо неправдивого висновку експерт несе: 

508. Для з’ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних 

знань в суді, експертиза призначається :  

509.      За характером зв’язку змісту доказів із фактами, які необхідно встановити у 

цивільній справі, виділяють такі види доказів: 

510.       За способом формування письмові докази поділяються на: 

511.      В цивільному судочинстві (процесі) свідок має право 

512.       Основним способом дослідження висновку експерта в цивільному процесі є: 

513.       У разі неможливості доставити речові докази в судове засідання, іх огляд 

здійснюється за місцем знаходження: 

514. В цивільному судочинстві свідок бере участь в процесі:  

515.    Суд в цивільному судочинстві здійснює оцінку доказів: 

516.    Опис проведених експертом досліджень має бути: 

517.        Експертиза обов’язково призначається за клопотанням хоча б однієї із сторін, 

якщо у справі необхідно встановити: 

518.      За процесом формування даних про факти докази в цивільному процесі 

поділяються на: 

519.    Які властивості доказів закріплено в чинному ЦПК: 

520.       У заяві про виклик свідка зазначається 

521.        У цивільному судочинстві засобами доказування є: 

522. Залежно від стадії цивільного судочинства оцінка доказів поділяється на: 

523.        Предметом доказування при судовому розгляді цивільної справи є обставини: 

524.       В цивільному судочинстві будь-які данні встановлюються засобами доказування: 



525. Як експерт у цивільному судочинстві може залучатися особа, яка відповідає 

вимогам, які передбачені: 

526. Речовими доказами в цивільному процесі є: 

527.         Преюдиційність фактів у цивільному судочинстві, як підстава звільнення від 

доказування,  ґрунтуються на: 

528.        Допит малолітніх свідків у цивільному судочинстві обов'язково провадиться в 

присутності: 

529.        Експертиза у цивільному судочинстві призначається: 

530. Який з наведених елементів не входить до процесу доказування в цивільному 

судочинстві?: 

531.       Які факти в цивільному процесі потребують доказування? 

532. Яке із визначень процесуального строку є вірним? 

533. До якої години триває останній день строку? 

534. Який документ виносить суд з питань поновлення процесуальних строків? 

535. протокол вчинення окремої процесуальної дії. 

536. З врахуванням якого принципу в ЦПК України закріплено положення про 

встановлення судом строків? 

537. Що забезпечують процесуальні строки в цивільному процесі 

538. Відповідач у справі про розподіл сумісного майна вирішив подати зустрічну позовну 

заяву. Однак, закінчення строку припадало на святковий день. Який день є останнім днем 

строку? 

539. Як обчислюються процесуальні строки? 

540. Коли втрачається право на вчинення процесуальної дії? 

541. Коли починається зупинення процесуальних строків? 

542. Яка із ознак не характеризує процесуальні строки? 

543. Хто несе витрати, пов’язані з правничою допомогою адвоката або іншого фахівця в 

галузі права? 

544. Як обчислюється компенсація за відрив від звичайних занять? 

545. Які із перелічених витрат не належать до витрат, пов’язаних із розглядом даної 

справи? 

546. Що таке розстрочка сплати судових витрат? 

547. Що таке судовий збір? 

548. Від чого залежить ставка судового збору? 

549. Хто із перелічених осіб не звільняється від сплати судового збору? 



550. Яким законом встановлюється розмір судового збору, порядок його сплати і 

звільнення від сплати? 

551. Пенсійний фонд України звернувся до районного суду із позовною заявою про 

стягнення із громадянина Васильчук Л. 10000 гривень, які він незаконно отримав, як 

розмір пенсії, у зв’язку з неправильним нарахуванням заробітної плати. Суддя відмовив у 

прийнятті заяви з тої причини, що вона не оплачена судовим збором. Чи правомірні дії 

суду? 

552. Вставте пропущене словосполучення :«Суб’єктами справляння судового збору є 

громадяни України,……….., підприємства, установи, організації, інші юридичні особи та 

фізичні особи-підприємці, які звертаються до суду»: 

553. Яке із визначень заходів процесуального примусу є вірним? 

554. Як називається захід процесуального примусу, що застосовується у разі порушення 

учасниками судового процесу або іншими особами, які присутні в судовому засіданні, 

порядку під час судового засідання або невиконання ними розпоряджень головуючого? 

555. Як називається захід процесуального примусу, який застосовується у разі повторного 

порушення учасниками цивільного процесу або іншими особами, які присутні в судовому 

засіданні, порядку під час судового засідання або невиконання ними розпоряджень 

головуючого? 

556. Як називається захід процесуального примусу, який застосовується у разі неподання 

без поважних причин письмових чи речових доказів, що витребувані судом, та 

неповідомлення причин їх неподання? 

557. Як називається захід процесуального примусу, який застосовується у тому разі, якщо 

належно викликана особа без поважних причин не з’явилася в судове засідання або не 

повідомила про причини неявки? 

558. Що із переліченого не є підвидом відповідальності? 

559. Який документ суддя постановляє про застосування заходів процесуального 

примусу? 

560. До якого виду ухвал, зокрема, за формою,  відноситься ухвала стосовно 

попередження, як заходу процесуального примусу? 

561. Районним судом розглядалася справа про поділ земельної ділянки між її 

власниками. Сторони по справі заявили клопотання про виклик свідків, для обґрунтування 

своїх вимог та заперечень. Викликаний в судове засідання свідок Пелепець Л. повідомив 

суду  завідомо неправдиві показання. До якого виду відповідальності він може бути 

притягнений? 



562. У справі за позовом Ворошко до Лубко про визнання угоди недійсною був залучений 

перекладач. Який вид відповідальності передбачений законом для перекладача в 

цивільному процесі за завідомо неправильний переклад? 

563. До якого суду подається заява про видачу судового наказу? 

564. Скільки вимог передбачено в ЦПК України за якими може бути видано судовий 

наказ? 

565. За правилами якого законодавства судовий наказ підлягає виконанню? 

566. Яка із особливостей, стосовно характеру провадження, притаманна наказному 

провадженню? 

567. Яка мета наказного провадження? 

568. Хто є заявником у справах наказного провадження? 

569. Хто є боржником у справах наказного провадження? 

570. В чому особливості «подвійності» судового наказу? 

571. В чому особливість звернення судового наказу до виконання? 

572. Петров подав до суду заяву про видачу судового наказу за вимогою про стягнення 

нарахованої, але не виплаченої йому суми заробітної плати за три місяці. Протягом якого 

строку суд має видати судовий наказ? 

573. Яка кількість справ розглядається у окремому провадження? 

574. Яка головна мета окремого провадження? 

575. Якої із перелічених стадій немає під час розгляду справ окремого провадження? 

576. Який із інститутів притаманний окремому провадженню? 

577. Яка із ознак притаманна судовому рішенні у справах окремого провадження? 

578. Протягом якого строку можуть бути оскаржені рішення ухвалені у справах окремого 

провадження? 

579. Ким є заявники та заінтересовані особи у справах окремого провадження? 

580.  

581. Ким є свідок у справах окремого провадження? 

582. Який засіб доказування не притаманний справам окремого провадження? 

583. Чи може бути застосовано інститут забезпечення позову у справах окремого 

провадження? 

584. За чиєю ініціативою не вступають у процес заінтересовані особи у справах окремого 

провадження? 

585. Яким документом завершується розгляд та вирішення справ окремого провадження? 

586. Хто із перелічених органів та осіб не можуть бути віднесені до заінтересованих осіб 

у справах окремого провадження? 



587. За правилами якого виду провадження відбувається розгляд та вирішення справ 

окремого провадження? 

588. Що не оцінює суд у справах окремого провадження під час оцінки доказів? 

589. Як розглядаються деякі справи окремого провадження? 

590. Хто є обов’язковим суб’єктом цивільних процесуальних правовідносин у справах 

окремого провадження? 

591. Який захід процесуального примусу застосує суд до учасників цивільного процесу та 

інших осіб за порушення порядку під час судового засідання у справах окремого 

провадження? 

592. Яким документом оскаржуються рішення у справах окремого провадження? 

593. Прояв якого принципу цивільного процесуального права є обмеженим при заочному 

розгляді справ? 

594. Які існують способи перегляду заочного рішення? 

595. Що таке заочне провадження в цивільному судочинстві? 

596. Яким судом здійснюється перегляд заочного рішення? 

597. З яких частин складається заочне рішення? 

598. Що необхідно вказати у описовій частині заочного рішення? 

599. Яким документом заочне рішення може бути переглянуте? 

600. Що не додається до заяви про перегляд заочного рішення? 

601. Чого не може здійснити суд у результаті розгляду заяви про перегляд заочного 

рішення? 

602. У яких правах обмежується позивач при заочному розгляді справи в цивільному 

судочинстві? 

603. За заявою яких органів та осіб суд не може звільнити піклувальника чи опікуна? 

604. На кого покладаються судові витрати у справі про усиновлення? 

605. Який склад суду при розгляді судом справ про усиновлення? 

606. Хто може звернутися в суд із заявою про встановлення факту народження особи на 

тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України? 

607. Який із реквізитів не зазначається у заяві про встановлення факту, що має юридичне 

значення у справах окремого провадження? 

608. Як визначається підсудність справ про обмеження цивільної дієздатності чи 

визнання недієздатним громадянина України, який проживає за її межами? 

609. На кого покладаються судові витрати, пов’язані з провадженням справи про 

визнання фізичної особи недієздатною або обмеження цивільної дієздатності фізичної 

особи? 



610. Участь яких осіб є необов’язковою при розгляді справи про визнання фізичної особи 

безвісно відсутньою або оголошення її померлою? 

611. Які вимоги висуваються до документів усиновлювачів, які є громадянами інших 

держав у справі окремого провадження про усиновлення? 

612. Хто не може бути заявником у справі про обмеження цивільної дієздатності фізичної 

особи? 

613. Яка особливість рішення суду у справі окремого провадження про визнання 

втраченого цінного папера на пред’явника або векселя недійсним? 

614. Який склад суду бере участь при розгляді справи окремого провадження про 

передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність? 

615. З обов’язковим залученням яких органів та осіб розглядається судом справа 

окремого провадження про визнання спадщини відмерлою? 

616. В якому порядку відбувається розгляд справ про відновлення прав на втрачені цінні 

папери на пред’явника та векселі? 

617. Які особливості виконання рішення суду у справі окремого провадження про 

відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника та векселі? 

618. Коли виникає право комунальної власності на річ у справі окремого провадження 

про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність? 

619. З якого моменту спадщина переходить у власність територіальної громади у справі 

окремого провадження про визнання спадщини відмерлою? 

620. Яким законом керується суд у справі окремого провадження про відновлення прав на 

втрачені цінні папери на пред’явника та векселі, яким встановлено види цінних паперів, 

порядок обліку та переходу права власності на них? 

621. Як виконується рішення суду про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну 

власність у справах окремого провадження? 

622. Які особливості виконання рішення суду у справі окремого провадження про 

визнання спадщини відмерлою? 

623. До якого суду подається заява про госпіталізацію особи до психіатричного закладу у 

примусовому порядку? 

624. Що вказується у заяві фізичної особи або її законного представника про припинення 

амбулаторної психіатричної допомоги? 

625. До якого суду подається заява про примусову госпіталізацію до 

протитуберкульозного закладу або про продовження строку примусової госпіталізації 

хворого на заразну форму туберкульозу? 



626. Протягом якого строку розглядається судом справа про примусову госпіталізацію до 

протитуберкульозного закладу або про продовження строку примусової госпіталізації? 

627. Які процесуальні дії суду, якщо під час судового розгляду буде встановлено, що 

заявник вимагає розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю, без підстав та 

повноважень? 

628. Який склад суду бере участь при розгляді справи про примусову госпіталізацію до 

протитуберкульозного закладу? 

629. Яка із особливостей притаманна судовому рішенню у справі про розкриття банками 

інформації, яка містить банківську таємницю? 

630. Якою є участь особи у справі окремого провадження про надання психіатричної 

допомоги у примусовому порядку? 

631. Який документ подає до суду фізична особа або її законний представник про 

припинення надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку? 

632. У якому виді провадження здійснюється розгляд справ про надання особі 

психіатричної допомоги у примусовому порядку? 

633. Вкажіть правильну відповідь стосовно визначення поняття апеляційного 

провадження: 

634. Як суд апеляційної інстанції перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду 

першої інстанції? 

635. При якій ситуації апеляційний суд перевіряє справу в повному обсязі? 

636. Який із реквізитів не зазначається у резолютивній частині постанови суду 

апеляційної інстанції? 

637. Вкажіть правильне визначення повноважень суду апеляційної інстанції: 

638. Як по-іншому ще називають апеляційну перевірку рішень, ухвал, які не набрали 

законної сили? 

639. Що є метою апеляційного провадження? 

640. Якої стадії цивільного процесу немає під час розгляду справи апеляційним судом? 

641. Що таке апеляція? 

642. В чому сутність та особливість повної апеляції? 

643. Яка основна мета апеляційного перегляду? 

644. Лотков звернувся до районного суду з позовом до підприємства про відшкодування 

шкоди, завданої каліцтвом. У позові йому було відмовлено. Своєчасно оскаржити рішення 

Лотков не зміг у звязку з хворобою. В останній день строку на апеляційне оскарження він 

потрапив у лікарню, де знаходився протягом тижня. Після одужання він подав апеляційну 

скаргу, але суд залишив скаргу без руху, мотивуючи це тим, що вона подана після 



закінчення строків. З яким документом має звернутися Лотков до суду, щоб суддя 

прийняв апеляційну скаргу? 

645. Суд розглянув позов Яршенко до Чорнявського про відшкодування збитків, завданих 

залиттям квартири. Позов суд першої інстанції задовольнив частково. Позивачка вирішила 

оскаржити рішення суду. У судовому засіданні в апеляційній інстанції позивачка Яршенко 

відмовилась від позову. Які наслідки відмови від позову в апеляційному суді? 

646. З яких частин складається ухвала суду апеляційної інстанції? 

647. Які дії суду апеляційної інстанціїх, якщо апеляційна скарга не оформлена відповідно 

до вимог? 

648. Прокурор вправі оскаржити рішення місцевого суду в апеляційному порядку 

впродовж: 

649. Прокурор вправі оскаржити ухвалу суду першої інстанції в апеляційному порядку 

впродовж: 

650. За апеляційною скаргою прокурора не може бути скасоване в апеляційному порядку 

правильне по суті і справедливе судове рішення з : 

651. Як розглядається справа по суті за апеляційною скаргою прокурора в суді 

апеляційної інстанції? 

652. Ким видаються копії судових рішень апеляційного суду в разі, якщо апеляційну 

скаргу подав прокурор? 

653. Коли суддя касаційної інстанції може поновити строк на подачу касаційної скарги? 

654. У якій формі подається касаційна скарга? 

655. Що додається до касаційної скарги? 

656. Що додається до касаційної скарги поданої представником? 

657. Які дії суду касаційної інстанції у разі якщо касаційна скарга не оформлена 

відповідно до вимог? 

658. Які вимоги пред’являються до заяви про приєднання до касаційної скарги? 

659. Які наслідки закриття касаційного провадження у зв’язку з відмовою від касаційної 

скарги? 

660. Коли суд касаційної інстанції не обмежений доводами касаційної скарги? 

661. Яку мету переслідує перегляд судових рішень у порядку касації? 

662. Яка особливість притаманна постанові суду касаційної інстанції? 

663. Процесуальним документом звернення прокурора до суду про перегляд судових 

рішень за нововиявленими або виключними обставинами є: 

664. Яким є перелік підстав для перегляду у зв’язку з нововиявленими обставинами? 



665. Які з цих процесуальних документів  можуть бути переглянуті за нововиявленими 

або виключними обставинами? 

666. Смірнов подав до суду заяву про перегляд справи за нововиявленими обставинами, 

але до заяви не додав її копії та не сплатив судовий збір, вважаючи, що це не потрібно на 

даній стадії. Чи дотримався Смірнов порядку пред’явлення заяви? 

667. Які особливості судового рішення, ухваленого під час провадження у зв’язку з 

нововиявленими або виключними обставинами? 

668. Яким органом виконуються рішення, прийняті за результатами перегляду судового 

рішення за нововиявленими або виключними обставинами? 

669. Яка кількість підстав перегляду судових рішень у зв’язку з виключними 

обставинами? 

670. Що із переліченого не є підставою для перегляду рішення суду за нововиявленими 

обставинами? 

671. Яка вимога діє для суду при перегляді судового рішення за нововиявленими або 

виключними обставинами? 

672. Якими правами наділяється особа, яка подала заяву про перегляд судового рішення 

за нововиявленими або виключними обставинами? 

673. Чого не вправі здійснити суд за результатами перегляду судового рішення за 

нововиявленими або виключними обставинами? 

674. Який строк подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або 

виключними обставинами підставою якої є істотні для справи обставини, що не були 

встановлені судом та не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою на час 

розгляду справи? 

675. У якому порядку  визначається суддя або колегія суддів для перегляду судового 

рішення за нововиявленими або виключними обставинами? 

676. Яку з цих ухвал постановить суд до заяви про перегляд судового рішення за 

нововиявленими або виключними обставинами, яка не оформлена відповідно до вимог? 

677. Що призначає суд, відкривши провадження за нововиявленими або виключними 

обставинами? 

678. Які наслідки настають для особи, яка відмовилась від заяви про перегляд судового 

рішення за нововиявленими або виключними обставинами? 

679. Який процесуальний документ постановляє суд у разі відмови у задоволенні заяви 

про перегляд рішення, ухвали, постанови за нововиявленими або виключними 

обставинами? 



680. Підставою для звільнення від доказування за заявами прокурора про перегляд 

судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами є: 

681. При відкритті провадження у справі про перегляд судового рішення у зв’язку з 

новоявленими або виключними обставинами за заявою прокурора судом поставляється: 

682. При подачі прокурором  доказів під час перегляду судових рішень у зв’язку з 

нововиявленими або виключними обставинами, вони мають відповідати правилам: 

683. Коли учасники справи у справах позовного провадження, зобов’язані подати наявні 

у них докази? 

684. Учасниками справи в наказному та окремому провадженні є: 

685. У справах позовного провадження учасниками справи є: 

686. Цивільна процесуальна дієздатність це: 

687. На якій стадії судового процесу сторони можуть укласти мирову угоду? 

688. Що є підставою виникнення процесуальної співучасті в  цивільному процесі? 

689. Що є підставою для заміни неналежного відповідача в судовому процесі? 

690. На якій стадії судового процесу можуть вступити у справу треті особи,  які 

заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору?  

691. а якій стадії цивільного процесу можуть вступити у справу треті особи,  які  не 

заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору? 

692. Що є підставою для залучення третіх осіб,  які  не заявляють самостійних вимог 

щодо предмета спору до участі у справі? 

693. Що є підставою виникнення процесуального правонаступництва? 

694. Хто може бути представником юридичної  особи в суді? 

695. Повноваження адвоката як представника можуть посвідчуватись: 

696. Коли суд може замінити законного представника особи? 

697. В якому з випадків суд може призначити або замінити законного представника 

неповнолітньої особи? 

698. Прокурор, який звертається до суду з метою представництва інтересів держави 

повинен обґрунтувати: 

699. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування можуть бути залучені 

судом до участі в справі: 

700. Хто відноситься до осіб, які не підлягають допиту як свідки? 

701. Про що повинна повідомити суду особа, яка відмовилась давати показання у справі? 

702. До інших учасників судового процесу відносяться: 

703. Що з переліченого входить до компетенції секретаря судового засідання? 

704. Що з переліченого не входить до компетенції судового розпорядника? 



705. Коли і ким розглядаються скарги на дії чи бездіяльність судового розпорядника? 

706. Вимоги судового розпорядника, пов’язані з виконанням його обов’язків: 

707. З якою метою секретар судового засідання може уточнювати суть процесуальної дії? 

708. ком може бути особа, яка: 

709. Що входить до процесуальних  обов’язків свідка? 

710. За що свідок несе кримінальну відповідальність? 

711. Хто повинен надати згоду на допит осіб, які мають дипломатичний імунітет? 

712. Що входить до обов’язків експерта? 

713. Що повинен повідомити експерт суду невідкладно? 

714. Що з переліченого не має права експерт ? 

715. Експерт має право: 

716. Під час проведення дослідження експерт повинен забезпечити: 

717. Експертом може бути особа: 

718. Спеціалістом може бути особа: 

719. Який документ є підставою залучення до участі в судовому процесі спеціаліста? 

720. Обов’язком спеціаліста є: 

721. Метою участі в цивільному процесі спеціаліста є: 

722. Що має право знати спеціаліст, викликаний до суду ? 

723. Перекладачем  в судовому процесі може бути особа: 

724. На підставі якого документа перекладач бере участь в цивільному процесі? 

725. Що з переліченого є обов’язком перекладача ? 

726. За що перекладач несе кримінальну відповідальність? 

727. Яка особа може бути експертом з питань права ? 

728. Що є підставою для участі у справі експерта з питань права? 

729. Як пред’являється позов до суду? 

730. Що повинно бути зазначено у позовній заяві, яка подається прокурором? 

731. При зверненні до суду із позовною заявою з трудових правовідносин, позивач 

повинен додати: 

732. Що є підставою залишення позовної заяви без руху? 

733. Позовна заява повертається у випадках, коли: 

734. Який процесуальний документ постановляє суддя при поверненні позовної заяви? 

735. Що є підставою для відмови у відкритті провадження у справі? 

736. Що повинен вчинити суд  при відкритті провадження  у справі у разі, якщо 

відповідачем  є фізична особа, яка не має статусу підприємця? 



737. Якщо отримана судом інформація не дає можливості встановити зареєстроване місце 

проживання фізичної особи, яка є відповідачем, суд: 

738. Про відкриття провадження у справі суддя: 

739. До  якого наслідку призводить ухвала суду про відмову у відкритті провадження у 

справі ? 

740. Коли може бути пред’явлений зустрічний позов відповідачем? 

741. Що є підставою для прийняття зустрічного позову судом ?    

742. Вимоги за зустрічним позовом ухвалою суду: 

743. Коли суддя може постановити ухвалу про об’єднання позовів в одне провадження? 

744. Коли суддя може постановити ухвалу про роз’єднання об’єднаних в одне 

провадження позовів ? 

745. Що є підставою роз’єднання кількох позовних вимог поєднаних  в одному 

провадженні? 

746. Одночасно з копією ухвали про відкриття провадження у справі, що надсилається 

позивачем залученій до справи третій особі ? 

747. Коли відповідач має право надати суду письмові заперечення проти позову? 

748.  

749. Що є підставою заперечення відповідача проти позову? 

750. Заперечення проти позову  відповідача стосуються: 

751.  

752. У підготовчому засіданні суддя може ухвалити рішення: 

753. За результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про: 

754. Який строк проведення підготовчого провадження? 

755. Підготовче судове засідання є: 

756. Підготовче судове засідання проводиться за правилами 

757. Коли позивач у справі зобов’язаний подати докази до суду? 

758. Коли відповідач зобов’язаний подати докази до суду? 

759. В ухвалі  про судове доручення щодо збирання доказів зазначаються: 

760. Ким виконується судове доручення? 

761. Що зазначається в заяві про забезпечення доказів? 

762. Як слід вчинити свідкам, які дали показання суду, що виконав доручення, прибудуть 

до суду? 

763. Чи може заінтересована особа вимагати забезпечення доказів до пред’явлення нею 

позову? 

764. Протягом якого строку суд постановляє ухвалу про відкриття провадження у справі? 



765. Заява про забезпечення доказів розглядається судом: 

766. Питання про забезпечення доказів вирішуються: 

767. Що зазначається у заяві про виклик свідка? 

768. Коли може бути подана заява про виклик свідка? 

769. В якому з випадків суд зобов’язаний витребувати докази? 

770. Що зазначається  у клопотанні про витребування доказів? 

771. Який процесуальний документ складається про огляд доказів  за їх 

місцезнаходженням? 

772. Протягом якого строку здійснюється огляд речових доказів, що швидко псуються? 

773. Коли призначення експертизи для суду є обов’язковим? 

774. У якому з випадків обов’язковим є призначення експертизи ? 

775. Які наслідки ухилення від участі в проведенні експертизи? 

776. Яку ухвалу може постановити суд у разі ухилення відповідача від проведення 

судово-біологічної експертизи? 

777.  

778. Які існують види експертиз в цивільному процесі? 

779. На якій стадії процесу суд вирішує клопотання про забезпечення  позову? 

780. При порушенні якого права  забезпечення позову може передувати пред’явленню 

позовної заяви ? 

781. Що з переліченого не є видом забезпечення позову? 

782. Якій вимозі повинні відповідати способи забезпечення позову? 

783. На що не може бути накладено арешт  в цивільному процесі? 

784. Ким можуть бути застосовані види забезпечення позову в цивільному процесі? 

785. Не допускається забезпечення позову шляхом накладення арешту на: 

786. Заміна виду забезпечення позову можлива: 

787. Хто вирішує питання про заміну способу забезпечення позову? 

788. Ким можуть бути скасовані заходи забезпечення позову? 

789. У якому випадку особа, щодо якої вжито заходи забезпечення позову, має право на 

відшкодування збитків, завданих забезпеченням позову? 

790. Протягом якого строку має бути проведене підготовче провадження? 

791. Учасники справи мають право: 

792. Розгляд справи відбувається: 

793. Що є умовою для проведення судового  засідання в режимі відеоконференції? 

794. Чи підлягає оскарженню ухвала суду про  проведення судового засідання в режимі 

відеоконференції? 



795. Кому обов’язково надсилається ухвала суду про  проведення судового засідання в 

режимі відеоконференції? 

796. Де зберігається  носій відеозапису відеоконференції ? 

797. У разі заміни одного із суддів під час судового розгляду справа: 

798. Хто є головуючим під час одноособового розгляду цивільної справи? 

799. Куди заносяться заперечення учасників справи щодо дій головуючого судового 

засідання? 

800. На дії якого з учасників справи головуючий розглядає скарги? 

801. Хто відкриває судове засідання у цивільній справі в суді першої інстанції? 

802. Про що доповідає суду секретар судового засідання під час відкриття судового 

засідання ? 

803. Хто перевіряє повноваження представників учасників справи ? 

804. Кому з інших учасників процесу головуючий першим роз’яснює  його права та 

обов’язки? 

805. Про що головуючий попереджає перекладача? 

806. За що настає кримінальна відповідальність  для перекладача? 

807. Куди видаляються свідки перед їх допитом в судовому засіданні? 

808. Що є причиною видалення свідків із зали судового засідання? 

809. Яким правом наділений відповідач на стадії підготовчого провадження? 

810. Хто роз’яснює сторонам їх права та обов’язки в підготовчому засіданні? 

811. В які строки призначається судом підготовче засідання? 

812. Що є підставою для відкладення підготовчого засідання судом? 

813. Які наслідки неявки в судове засідання свідка? 

814. Одночасно з ухвалою про  відкладення розгляду справи у зв’язку з неявкою в судове 

засідання свідка, суд: 

815. Які наслідки неявки в судове засідання експерта? 

816. Одночасно з ухвалою про  відкладення розгляду справи у зв’язку з неявкою в судове 

засідання експерта суд: 

817. Коли головуючий роз’яснює експерту його права та обов’язки, якщо експертиза 

призначається під час судового розгляду? 

818. Хто повідомляє експерту про його права та обов’язки, якщо експерт працює у 

державній експертній установі? 

819. Хто роз’яснює спеціалісту його права та обов’язки? 

820. На початку розгляду справи по суті головуючий : 

821. В яких випадках суд може оголосити перерву в підготовчому засіданні? 



822. Які клопотання суд залишає без розгляду на стадії відкриття розгляду справи по 

суті? 

823. Відмова позивача від позову  призводить до: 

824. Визнання позову відповідачем призводить до: 

825. Що є підставою для відмови у прийнятті судом визнання відповідачем позову? 

826. В якому з випадків суд не приймає відмову позивача від позову у справі, в якій особу 

представляє її законний представник? 

827. Що є метою укладення мирової угоди між сторонами? 

828. Який процесуальний документ приймає суд при відмові  в укладенні сторонами 

мирової угоди? 

829. Які дії вчиняє суд після відмови сторонам у затвердженні мирової угоди? 

830. Хто з перелічених осіб першим проголошує вступне слово в судовому засіданні? 

831. Коли пояснення у справі може давати лише представник сторони? 

832. Коли дають пояснення  у справі особи, які захищають права  та інтереси  інших осіб? 

833. Що повинен зробити головуючий, якщо у справі є письмові пояснення сторін? 

834. Як відбувається пояснення сторони, якщо в справі заявлено кілька вимог? 

 


