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ВСТУП
«Цивільний процес України» – одна з профілюючих дисциплін, предметом
вивчення якої є норми права, що регулюють діяльність суду та інших суб’єктів
процесуальної діяльності з метою захисту прав фізичних та юридичних осіб.
Предметом вивчення курсу «Цивільне процесуальне право України» є
цивільно-процесуальні норми, що визначають порядок розгляду та вирішення
цивільних справ, справ окремого провадження, наказного провадження а також
порядок виконання рішень і ухвал суду і інших органів.
Опанування цієї дисципліни потребує від курсантів вивчення вказаного у
програмі і рекомендованого викладачем цивільно-процесуального законодавства,
юридичної літератури та судової практики.
Модульний контроль має на меті: по-перше, закріпити й поглибити
курсантами теоретичні знання з курсу; по-друге, проконтролювати за
самостійним вивченням курсантами наукової, навчальної літератури, а також
нормативно-правових актів.
Приступаючи до підготовки до модульного контролю, курсант повинен
опрацювати рекомендовану літературу і нормативний матеріал у відповідності
з планом, який додається до кожної теми, що включена в модуль. Перелік
питань, з яких формуються завдання для модульного контролю, зазначені в
робочій програмі навчальної дисципліни.
Основним методичним матеріалом для вивчення курсу є підручники,
посібники та нормативний матеріал, рекомендований до всіх тем. Спеціальна
література, нормативний матеріал і постанови та правові погляди Пленумів
Верховних судів рекомендується спеціально до кожної теми і подані в програмі
навчальної дисципліни.
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МОДУЛЬ 1
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ПРИНЦИПИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Варіант 1
1.
2.
3.

Дайте визначення поняття «цивільний процес».
Назвіть методи цивільного процесуального права.
Які є види цивільного судочинства:
1) провадження в суді І інстанції;
2) апеляційне провадження;
3) виконавче провадження;
4) позовне, окреме, наказне провадження.
4. Назвіть стадії цивільного судочинства.
5. Завданням цивільного судочинства є:
1) охорона прав та інтересів громадян;
2) справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення
цивільних справ;
3) ухвалення рішення;
4) поновлення порушених прав.
6. Конституційним принципом цивільного процесу є:
1) змагальність;
2) диспозитивність;
3) процесуальна рівноправність сторін;
4) неможливість процесуального сумісництва.
7. Основним джерелом цивільного процесуального права є:
1) Цивільний процесуальний кодекс України;
2) Конституція України;
3) Закон України «Про міжнародне приватне право»;
4) Цивільний кодекс України.
8. Поняття цивільних процесуальних правовідносин.
9. Як поділяються учасники цивільного процесу?
10. Цивільні справи в судах апеляційної інстанції розглядаються колегією у
складі … суддів.
11. Суддя підлягає відводу (самовідводу), якщо:
1) він є депутатом місцевої ради;
2) він є сусідом сторони;
3) він є членом сім’ї або близьким родичем сторони;
4) він є законним представником сторони.
12. Цивільну процесуальну дієздатність мають особи, які досягли … р.
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13. Процесуальне правонаступництво можливе:
1) на стадії відкриття провадження у справі;
2) на стадії розгляду справи;
3) лише при розгляді справи в суді першої інстанції;
4) на будь-якій стадії цивільного процесу.
14. Цивільне судочинство здійснюється … мовою.
15. Як поділяються принципи цивільного судочинства?
16. Свідок – це ...
17. Кому з осіб, які є іншими учасниками процесу може бути заявлено відвід?
18. Види процесуальної співучасті.
19. Цивільні справи в судах касаційної інстанції розглядаються колегією у
складі:
1) 3 суддів;
2) 5 суддів;
3) не менше 3 судів;
4) 9 суддів.
20. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги мають права та обов’язки ...
21. Види третіх осіб.
22. Прокурор може здійснювати представництво:
1) на будь-якій стадії цивільного процесу;
2) до початку розгляду справи судом;
3) лише при розгляді справи в суді;
4) в законі не врегульовано.
23. Хто такий позивач?
24. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору можуть
вступити в процес:
1) до ухвалення рішення;
2) до закінчення судового розгляду;
3) після відкриття провадження у справі;
4) на будь-якому етапі розгляду справи.
25. Інститутом цивільного процесуального права є:
1) джерела цивільного процесуального права;
2) доказування в цивільному процесі;
3) принципи;
4) пред’явлення позову.
26. За джерелом закріплення принципи цивільного судочинства поділяють на
1) принципи організації правосуддя;
2) загально правові;
3) закріплені в процесуальному законодавстві;
4) принципи судового розгляду.
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27. Передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин:
1) суд;
2) підсудність справи судові;
3) наявність спору;
4) юридичні факти.
28. Юридична зацікавленість сторін є:
1) особистою;
2) державною;
3) матеріальною та процесуальною;
4) грошовою.
29. Суд розглядає справу спочатку:
1) після вступу в справу правонаступника;
2) після заміни відповідача;
3) після вступу третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо
предмету спору;
4) після вступу у справу прокурора.
30. Чи можливе правонаступництво у справах про відшкодування шкоди,
спричиненої здоров’ю?
Варіант 2
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Назвіть стадії цивільного судочинства.
Система цивільного процесуального права складається з … частин.
Поняття принципів цивільного процесуального права.
Метою цивільного судочинства є:
1) захист порушених прав та інтересів фізичних осіб;
2) справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення
цивільних справ;
3) поновлення порушених прав;
4) розгляд справи по суті.
Офіційним записом судового засідання є:
1) протокол судового засідання;
2) технічний запис, зроблений судом;
3) журнал судового засідання;
4) протокол окремої процесуальної дії.
Правова допомога надається:
1) представниками;
2) фахівцями в галузі права;
3) прокурорами;
4) юристами-практиками.
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7.

8.

9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

Сторони мають право передати спір на розгляд:
1) третейського суду;
2) товариського суду;
3) арбітражного суду;
4) апеляційного суду.
Обов’язковий учасник цивільних правовідносин:
1) сторони;
2) адвокат;
3) суд;
4) прокурор.
Назвіть ознаки цивільних процесуальних правовідносин.
Хто має право заявляти відвід?
Не є особами, які беруть участь у справах позовного провадження:
1) сторони;
2) представники сторін та третіх осіб;
3) треті особи;
4) інші заінтересовані особи.
У справах окремого провадження особами, які беруть участь у справах не є:
1) заявники;
2) треті особи;
3) психіатричний лікувальний заклад;
4) інші заінтересовані особи.
Поняття процесуального правонаступництва.
Назвіть процесуальні форми участі осіб, яким законом надано право
захищати інтереси інших осіб.
Галузевим принципом цивільного процесу є
1) змагальність;
2) рівноправність сторін;
3) диспозитивність;
4) державна мова судочинства.
Назвіть не менше п’яти конституційних принципів цивільного
судочинства.
В якому випадку закритий судовий розгляд є обов’язковим?
В окремих випадках цивільні справи в судах першої інстанції
розглядаються колегією у складі ... судді і ... народних засідателів.
Питання, які виникають під час розгляду справи колегією суддів,
вирішуються … голосів суддів.
Суддя не підлягає відводу (самовідводу), якщо:
1) він не зацікавлений в результаті розгляду справи;
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21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.

28.

2) є обставини, які викликають сумнів в об’єктивності судді;
3) є обставини, які викликають сумнів в неупередженості судді;
4) він заінтересований в результаті розгляду справи.
Особами, які беруть участь у справах наказного провадження є:
1) сторони;
2) заявники;
3) треті особи;
4) свідки.
Стадією цивільного судочинства є:
1) закриття провадження у справі;
2) відмова у відкритті провадження у справі;
3) залишення заяви без руху;
4) пред’явлення позову, відкриття провадження у справі.
Методом цивільного процесуального права є:
1) імперативний;
2) диспозитивний;
3) імперативно-диспозитивний;
4) добровільно-примусовий.
Універсальною формою захисту цивільних прав є:
1) нотаріальна;
2) громадська;
3) адміністративна;
4) судова.
За сферою поширення принципи цивільного судочинства поділяють:
1) конституційні;
2) міжгалузеві;
3) організаційні;
4) функціональні.
Хто такий відповідач?
Ознаками цивільних процесуальних правовідносин є:
1) наявність юридичних фактів;
2) процесуальна правосуб’єктність;
3) створюються між судом і учасниками цивільного процесу;
4) процесуальна правоздатність.
Правонаступництво можливе:
1) у справах про стягнення аліментів;
2) у справах про поновлення на роботі;
3) у справах про відшкодування шкоди, спричиненої здоров’ю;
4) у разі заміни кредитора чи боржника у зобов’язанні.
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29. Чи мають право укладати мирову угоду органи та особи, яким законом
надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб?
30. Чи має право експерт передоручити проведення експертизи іншій особі?
Варіант 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.

18.

Поняття цивільного процесуального права.
Назвіть завдання цивільного судочинства.
Назвіть джерела цивільного процесуального права.
Мова, якою здійснюється судочинство.
Елементи цивільних процесуальних відносин.
До якого моменту можна заявити відвід.
Особи, які беруть участь у справах окремого провадження.
Назвіть права осіб, які беруть участь у справі.
Перекладач – це ...
Відповідальність осіб, які є іншими учасниками процесу.
Стадією цивільного процесу є:
1) попереднє судове засідання;
2) відкриття провадження у справі;
3) зупинення провадження у справі;
4) закриття провадження у справі.
Галузевий принцип цивільного судочинства:
1) процесуальна рівноправність сторін;
2) рівність перед законом та судом;
3) законність;
4) змагальність.
Цивільне судочинство здійснюється ... мовою.
Закритий судовий розгляд допускається у разі, якщо ...
Цивільні справи в суді касаційної інстанції розглядаються колегією у
складі не менше ... суддів.
Назвіть підстави для відводу судді.
Відвід судді може бути заявлено:
1) експертом;
2) свідком;
3) перекладачем;
4) особами, які беруть участь у справі.
Особами, які беруть участь у справах позовного провадження є:
1) треті особи;
2) заявники;
3) заінтересовані особи;
4) перекладач.
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19. Загальноправовий принцип цивільного судочинства:
1) диспозитивність;
2) змагальність;
3) гласність;
4) гуманізм.
20. Позивачем і відповідачем можуть бути: …
21. Поняття процесуальної співучасті.
22. Підставами виникнення цивільних процесуальних правовідносин є:
1) норми права;
2) пред’явлення позовної заяви;
3) необхідність захисту порушеного права;
4) юридичні факти.
23. Процесуальні форми участі органів та осіб, яким законом надано право
захищати права, свободи та інтереси інших осіб:
1) вступ у процес;
2) участь в апеляційному провадженні;
3) вступ в процес для подання висновків;
4) участь в перегляді судових рішень.
24. Ознаками цивільних процесуальних правовідносин є:
1) наявність юридичних фактів;
2) процесуальна правосуб’єктність;
3) створюються між судом і учасниками цивільного процесу;
4) процесуальна правоздатність.
25. Юридична зацікавленість сторін є:
1) особистою;
2) державною;
3) матеріальною та процесуальною;
4) грошовою.
26. Суд розглядає справу спочатку:
1) після вступу в справу правонаступника;
2) після заміни відповідача;
3) після вступу третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо
предмету спору;
4) після вступу у справу прокурора.
27. Як проголошується рішення суду, коли розгляд справи проводився в
закритому судовому засідання?
28. Не має зворотної дії в часі закон, який:
1) встановлює нові права;
2) скасовує чи звужує права;
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3) скасовує чи звужує обов’язки;
4) обмежує використання прав.
29. Експерт може відмовитись від давання висновку, якщо:
1) він є народним засідателем;
2) поданих матеріалів недостатньо для виконання покладених на нього
обов’язків;
3) він є родичем сторони;
4) за законом він повинен зберігати в таємниці відомості, що були
довірені йому у зв’язку з службовим становищем.
30. Чи може допомога спеціаліста стосуватися правових питань?
Варіант 4
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Предмет цивільного процесуального права – це …
Вкажіть мету цивільного судочинства.
Назвіть принципи, закріплені в законодавстві про судоустрій.
У якому випадку особи, що беруть участь у справі мають право
використовувати портативні аудіотехнічні пристрої у відкритому судовому
засіданні:
1) у будь-якому випадку;
2) у всіх справах позовного провадження;
3) за наявності ухвали суду;
4) за згодою інших учасників процесу.
Назвіть суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин.
Цивільні справи в суді апеляційної інстанції розглядаються колегією у
складі суддів.
Назвіть осіб, які є іншими учасниками процесу.
Поняття процесуальної співучасті.
Назвіть органи і осіб, яким законом надано право захищати права і
інтереси інших осіб в цивільному судочинстві.
Експерт – це ...
Особи, які не підлягають допиту як свідки.
Процесуальне правонаступництво можливе:
1) на стадії відкриття провадження у справі;
2) на стадії розгляду справи;
3) лише при розгляді справи в суді першої інстанції;
4) на будь-якій стадії цивільного процесу.
Стадією цивільного процесу є:
1) попереднє судове засідання;
2) відкриття провадження у справі;
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14.
15.

16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.

23.

24.

25.

3) зупинення провадження у справі;
4) закриття провадження у справі.
Назвіть підстави для відводу судді.
Відвід повинен бути заявленим:
1) до початку з’ясування обставин у справі та перевірки їх доказами;
2) на попередньому судовому засіданні;
3) під час відкриття провадження у справі;
4) до виходу суду у нарадчу кімнату.
Особами, які беруть участь у справі є:
1) секретар судового засідання;
2) судовий розпорядник;
3) особи, які надають правову допомогу;
4) сторони.
Особами, які беруть участь у справах окремого провадження є:
1) сторони,
2) треті особи;
3) експерт;
4) представники.
Обов’язки осіб, які беруть участь у справах.
Сторонами в цивільному процесі є:
Назвіть загальноправові принципи цивільного судочинства.
Назвіть коли був прийнятий та вступив у дію ЦПК України.
Особами, які здійснюють правосуддя в цивільних справах є:
1) третейські суди;
2) товариські суди;
3) Касаційний Суд України;
4) Суди першої інстанції.
Методом цивільного процесуального права є:
1) імперативний;
2) диспозитивний;
3) імперативно-диспозитивний;
4) добровільно-примусовий.
Не має зворотної дії в часі закон, який:
1) встановлює нові права;
2) скасовує чи звужує права;
3) скасовує чи звужує обов’язки;
4) обмежує використання прав.
Експерт може відмовитись від давання висновку, якщо:
1) він є народним засідателем;
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2)

26.

27.

28.

29.

30.

поданих матеріалів недостатньо для виконання покладених на нього
обов’язків;
3) він є родичем сторони;
4) за законом він повинен зберігати в таємниці відомості, що були
довірені йому у зв’язку з службовим становищем.
Передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин:
1) суд;
2) підсудність справи судові;
3) наявність спору;
4) юридичні факти.
Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору можуть
вступити в процес:
1) до ухвалення рішення;
2) до закінчення судового розгляду;
3) після відкриття провадження у справі;
4) на будь-якому етапі розгляду справи.
Ознаками цивільних процесуальних правовідносин є:
1) наявність юридичних фактів;
2) процесуальна правосуб’єктність;
3) створюються між судом і учасниками цивільного процесу;
4) процесуальна правоздатність.
Правонаступництво можливе:
1) у справах про стягнення аліментів;
2) у справах про поновлення на роботі;
3) у справах про відшкодування шкоди, спричиненої здоров’ю;
4) у разі заміни кредитора чи боржника у зобов’язанні.
Відвід судді може бути заявлено:
1) експертом;
2) свідком;
3) перекладачем;
4) особами, які беруть участь у справі.
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МОДУЛЬ 2
ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОВАДЖЕННЯ СПРАВ У СУДІ І ІНСТАНЦІЇ
Варіант 1
1.
2.

Поняття представництва в цивільному процесі.
Магнітні, електронні та інші носії інформації, що містять аудіовізуальну
інформацію про обставини, що мають значення для справи є:
1) речовими доказами;
2) непрямими доказами;
3) прямими доказами;
4) не вважаються доказами.
3. Що таке оцінка доказів?
4. Назвіть підстави для відводу експерта.
5. Назвіть види процесуальних строків.
6. Судова повістка-повідомлення повинна бути вручена:
1) не пізніше 7 днів до дня судового засідання;
2) не пізніше 5 днів до дня судового засідання;
3) завчасно;
4) пізніше 3 днів до дня судового засідання.
7. Судова повістка надсилається поштою:
1) рекомендованим листом;
2) телеграмою;
3) рекомендованим листом з повідомленням;
4) листом з повідомленням.
8. Докази – це:
1) юридичні факти;
2) будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює обставини;
3) будь-які фактичні дані, одержані від позивача;
4) будь-які фактичні дані, одержані від відповідача;
5) покази свідків.
9. Обов’язки по поданню доказів покладаються на:
1) сторони та суд;
2) свідків, експертів та спеціалістів;
3) учасників цивільного процесу;
4) сторони та інші особи, які беруть участь у справі;
5) сторони та прокурора.
10. Належними є докази:
1) які містять юридичні факти;
2) які містять будь-які фактичні дані;
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11.

12.
13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.

3) які одержані в порядку, встановленому законом;
4) які містять інформацію щодо предмета доказування
5) які підтверджені іншими засобами доказування.
Вид письмових доказів:
1) листи;
2) висновок експерта;
3) договори;
4) офіційні;
5) протокол.
Що таке представництво співучасників.
Представника може мати:
1) сторона;
2) свідок;
3) усиновитель;
4) експерт.
Скільки представників одночасно може мати сторона ?
Законними представниками є:
1) органи опіки і піклування;
2) прокурор;
3) органи державної влади;
4) батьки.
Не можуть бути представниками:
1) перекладач;
2) експерт;
3) свідок;
4) слідчий.
Види процесуальних строків:
1) законні;
2) службові;
3) допоміжні;
4) пропущені.
Попереднє судове засідання повинно бути призначено і проведено
протягом 1 місяця з дня відкриття провадження у справі (ст. 129 ЦПК).
Вкажіть останній день проведення попереднього судового засідання, якщо
днем відкриття провадження у справі є 1 квітня 2007 року.
Визначте ціну позову про розірвання договору оренди житла, якщо до
кінця дії договору залишається 38 місяців, сума оренди – 500 гр. в місяць.
Визначте підвідомчість спору: за вимогою ВАТ «Зірка» до Львівського
міськвиконкому про відмову в реєстрації дочірнього підприємства «Світ».
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21. Чи підлягають оплаті витрати на інформаційно-технічне забезпечення у
випадку: Кінаш звернувся з позовом про поновлення на роботі.
22. Не є заходом процесуального примусу:
1) привід;
2) витребування доказів;
3) тимчасове вилучення доказів для дослідження судом;
4) попередження.
23. Загальним правилом територіальної підсудності є:
1) справи розглядає суд за місцем проживання позивача;
2) справи розглядає суд за місцем проживання відповідача;
3) справи розглядає суд за погодженням сторін;
4) справи розглядає суд, прямо передбачений в законі.
24. Альтернативна підсудність означає:
1) можливість звернення до будь – якого суду;
2) можливість позивача вибрати один з декількох судів, вказаних в законі;
3) можливість звернення до певно визначеного суду;
4) можливість вибору суду за погодженням сторін.
25. Підсудність кількох вимог, пов’язаних між собою, має місце у випадку:
1) пред’явлення позову до декількох позивачів;
2) участі у справі третіх осіб;
3) пред’явлення позову до декількох відповідачів;
4) пред’явлення касаційної скарги.
26. Внутрішні правовідносини у представництві це правовідносини між:
1) представником та судом;
2) сторонами та свідком;
3) третіми особами та позивачем;
4) представником та довірителем.
27. Представництво за підставами виникнення поділяється на:
1) факультативне і обов’язкове;
2) представництво сторін, третіх осіб;
3) законне і договірне;
4) представництво, що здійснюється адвокатами, юрисконсультами,
уповноваженими громадських організацій.
28. Судами першої інстанції є:
1) обласний суд;
2) військовий суд регіону;
3) міськрайонний суд;
4) окружний суд.
29. Позови, що виникають з приводу нерухомого майна, пред’являються за …
30. Привід свідка здійснюють ...
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Варіант 2
1.
2.
3.
4.

Що таке представництво в цивільному судочинстві?
Що таке достовірність доказів?
Назвіть види експертиз у цивільному процесі.
Сума витрат на інформаційно-технічне забезпечення з розгляду майнового
спору становить:
1) 30 гривень;
2) 7,5 гр.;
3) 85 гр;
4) 15 гр.
5. Назвіть види судової юрисдикції.
6. Назвіть види територіальної підсудності.
7. Які обставини не підлягають доказуванню:
1) визнані судом і позивачем;
2) визнані судом і відповідачем;
3) визнані свідком та експертом;
4) визнані сторонами;
5) визнані учасниками цивільного процесу.
8. Засобом доказування є:
1) заява прокурора;
2) висновок органа державної влади;
3) пояснення сторін;
4) пояснення свідка;
5) показання третіх осіб.
9. Представника може мати:
1) заявник;
2) усиновитель;
3) особа, яка надає правову допомогу;
4) свідок.
10. Представниками можуть бути:
1) особа, яка досягла 18 років, має цивільну процесуальну дієздатність і
належно посвідчені повноваження на здійснення представництва;
2) особа, яка досягла 18 років;
3) особа, яка досягла 18 років, має цивільну процесуальну дієздатність;
4) слідчий.
11. Слідчі можуть бути представниками, якщо:
1) вони діють в цьому процесі як спеціаліст;
2) вони діють як представники відповідного органу, що є стороною в справі;
3) вони діють в цьому процесі як експерт;
4) вони діють в цьому процесі як свідок.
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12. Вкажіть ціну позову, яка стягується у позові про визнання права власності
на автомобіль ВАЗ-21099.
13. Які є наслідки пропуску процесуальних строків?
14. Визначіть ціну позову І розмір судового збору. З кого повинен стягуватися
судовий збір у випадку пред»явлення: а) позову про стягнення боргу у
розмірі 30 тис. грв., якщо позов задоволено повністю.
15. Визначте підвідомчість спору: за вимогою підприємця Князева до ТзОВ
«Формат» про невиконання договору перевезення.
16. Визначіть підвідомчість спору: про перевірку конституційності
нормативних актів прийнятих радою м. Львова.
17. Чи підлягають оплаті витрати на інформаційно-технічне забезпечення у
випадку: головний лікар психіатричного лікувального закладу звернувся з
заявою про надання Індиченко О. психіатричної допомоги в примусовому
порядку;
18. Заходом процесуального примусу є:
1) витребування доказів;
2) забезпечення доказів;
3) доручення щодо збирання доказів;
4) тимчасове вилучення доказів для дослідження судом.
19. Зовнішні правовідносини у представництві це правовідносини між:
1) представником та судом;
2) сторонами та свідком;
3) третіми особами та позивачем;
4) представником та довірителем.
20. Представництво за способом виникнення поділяється на:
1) факультативне і обов’язкове;
2) представництво сторін, третіх осіб;
3) законне і договірне;
4) представництво, що здійснюється адвокатами, юрисконсультами,
уповноваженими громадських організацій.
21. Загальним правилом територіальної підсудності є:
1) справи розглядає суд за місцем проживання позивача;
2) справи розглядає суд за місцем проживання відповідача;
3) справи розглядає суд за погодженням сторін;
4) справи розглядає суд, прямо передбачений в законі.
22. Чи допускаються спори між судами про підсудність?
23. Спори про стягнення аліментів пред’являються також за місцем
проживання ...
24. Що таке судова юрисдикція?
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25. Цивільна юрисдикція поділяється за органом, який розглядає справу на:
1) адміністративну;
2) трудову;
3) судову;
4) господарську.
26. Перебіг строку починається з ...
27. Судові витрати складаються з …
28. Судами першої інстанції є:
1) обласний суд;
2) військовий суд регіону;
3) міськрайонний суд;
4) окружний суд.
29. Висновок експерта (як доказ за джерелом досліджень) це:
1) особистий доказ;
2) речовий доказ;
3) докладний опис проведених експертом досліджень;
4) змішаний доказ.
30. Судова юрисдикція поділяється на:
1) підвідомчість суду першої інстанції;
2) підвідомчість справ апеляційному судові;
3) адміністративну;
4) підвідомчість Верховному Суду України.
Варіант 3
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Що таке статутне представництво?
Що таке докази в цивільному процесі?
Хто розглядає та вирішує клопотання про поновлення чи продовження
пропущеного строку:
1) голова суду;
2) апеляційний суд;
3) вищестоящий суд;
4) суд, у якому належало вчинити процесуальну дію або до якого
потрібно було подати доказ чи документ.
Назвіть види судових витрат.
Назвіть види цивільної юрисдикції.
В предмет доказування включається:
1) факти, які обґрунтовують заявлені вимоги;
2) преюдиціальні факти;
3) висновок експерта;
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7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

4) будь-які фактичні дані, одержані від позивача;
5) будь-які фактичні дані, які мають значення для справи.
Сторони зобов’язані подати докази:
1) під час судового засідання;
2) до початку судового засідання;
3) під час попереднього судового засідання;
4) до ухвалення рішення суду;
5) протягом часу, необхідного для подання доказів.
Обов’язки по поданню доказів покладаються на:
1) сторони та суд;
2) свідків, експертів та спеціалістів;
3) учасників цивільного процесу;
4) сторони та інші особи, які беруть участь у справі;
5) сторони та прокурора.
Які обставини не підлягають доказуванню:
1) визнані судом і позивачем;
2) визнані судом і відповідачем;
3) визнані свідком та експертом;
4) визнані сторонами;
5) визнані учасниками цивільного процесу.
Назвіть стадії процесу доказування.
Державу представляють:
1) органи державної влади;
2) органи державної влади в межах їх компетенції через свого
представника;
3) органи державної влади в межах їх компетенції;
4) прокурор.
Права, свободи та інтереси особи, яка визнана безвісно відсутньою захищає:
1) прокурор;
2) спеціально призначений орган;
3) опікун;
4) опікун, призначений для опіки над її майном.
Документи, що посвідчують повноваження представника:
1) паспорт;
2) свідоцтво про народження дитини;
3) статут юридичної особи;
4) посвідчення судді.
У разі відмови представника від наданих йому повноважень чи може він
бути у цій самій справі представником іншої сторони?
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15. Повноваження адвоката можуть посвідчуватись також:
1) довіреністю фізичної особи;
2) довіреністю юридичної особи;
3) договором;
4) дорученням фізичної особи.
16. Що таке «протокольна участь» представника у суді.
17. Вимоги до доказів:
1) правдивість;
2) спростовність;
3) загальна відомість;
4) допустимість.
18. Попереднє судове засідання повинно бути призначено і проведено
протягом 1 місяця з дня відкриття провадження у справі (ст. 129 ЦПК).
Вкажіть останній день проведення попереднього судового засідання, якщо
днем відкриття провадження у справі є 1 лютого 2007 року.
19. Визначте ціну позову про стягнення 10000 грв. боргу за договором позики.
20. Визначіть ціну позову і розмір судового збору. З кого повинен стягуватися
судовий збір у випадку пред’явлення позову про визнання права власності
на будинок вартістю 90 тис. грв., якщо суд відмовив в задоволенні позову.
21. Визначіть підвідомчість спору: про оскарження постанови обласної ради
про звільнення з посади губернатора області.
22. Чи підлягають оплаті витрати на інформаційно-технічне забезпечення у
випадку: Карп М. звернулася з позовом про визнання батьківства до
Мишка Т.
23. Привід свідка здійснюють:
1) органи внутрішніх справ;
2) судовий розпорядник;
3) судовий виконавець;
4) сторони.
24. Представництво за ознаками осіб, яких представляють, поділяється на:
1) факультативне і обов’язкове;
2) представництво сторін, третіх осіб;
3) законне і договірне;
4) представництво, що здійснюється адвокатами, юрисконсультами,
уповноваженими громадських організацій.
25. Альтернативна підсудність означає:
1) можливість звернення до будь-якого суду;
2) можливість позивача вибрати один з декількох судів, вказаних в законі;
3) можливість звернення до певно визначеного суду;
4) можливість вибору суду за погодженням сторін.
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26. Юрисдикція за предметом повноважень юрисдикційних органів поділяється на:
1) апеляційну;
2) третейського суду;
3) господарську;
4) підвідомчість цивільних, сімейних, трудових та ін. справ.
27. Назвіть наслідки порушення правил підсудності.
28. Витрати на правову допомогу несуть …
29. Позови до відповідача, який не має в Україні постійного місця проживання
можуть пред’являтися:
30. Суд ... справу на розгляд іншому суду, якщо ліквідовано суд, який
розглядав справу.
Варіант 4
1.

Судовий збір за подання позовної заяви про визнання права власності
становить:
1) 1 відсоток від ціни позову;
2) 1 неоподаткований мінімум доходів громадян;
3) 1 мінімальна заробітна плата;
4) 1 відсоток вартості майна.
2. Що таке законне представництво.
3. Вкажіть строк подання доказів.
4. Назвіть факти, які не підлягають доказуванню.
5. Назвіть види письмових доказів.
6. Поняття забезпечення доказів.
7. Назвіть види заходів процесуального примусу.
8. Підвідомчість суду справ окремого провадження.
9. Стадія процесу доказування:
1) збирання доказів;
2) забезпечення доказів;
3) дослідження доказів;
4) перевірка доказів;
5) допит свідка.
10. Належними є докази:
1) які містять юридичні факти;
2) які містять будь-які фактичні дані;
3) які одержані в порядку, встановленому законом;
4) які містять інформацію щодо предмета доказування
5) які підтверджені іншими засобами доказування.
11. Вид письмових доказів:
1) листи;
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12.
13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.
20.

21.

2) висновок експерта;
3) договори;
4) офіційні;
5) протокол.
Який максимальний строк дії договірного представництва?
Законними представниками є:
1) органи опіки і піклування;
2) опікуни;
3) органи державної влади;
4) адвокат.
Нотаріально посвідчуються документи, що посвідчують повноваження
представників:
1) свідоцтво про народження дитини;
2) довіреність юридичної особи;
3) довіреність фізичної особи;
4) рішення про призначення охоронцем спадкового майна.
Які особи можуть бути представниками?
Речовими доказами, що містять інформацію щодо обставин справи є:
1) листування особистого характеру;
2) документи;
3) акти;
4) електронні носії інформації.
Докази подаються:
1) позивачем;
2) відповідачем;
3) сторонами;
4) державними органами.
Підлягають доказуванню обставини:
1) щодо яких у сторін виник спір;
2) загальновідомі факти;
3) визнані сторонами обставини;
4) преюдиціальні факти.
Визначте ціну позову про розірвання договору оренди житла, якщо до
кінця дії договору залишається 5 місяців, сума оренди – 500 гр. в місяць.
Визначте підвідомчість спору – за вимогою Григоренка до Львівського
міськвиконкому про відмову у реєстрації змін і доповнень до статуту
приватного підприємства «Сенс», засновником якого є Григоренко.
Визначіть підвідомчість спору: про оскарження приписів державної
податкової інспекції.
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22. Чи підлягають оплаті витрати на інформаційно-технічне забезпечення у
випадку: Краско М. заернулась з позовом про стягнення аліментів до
Краска Т.
23. Представництво за ознаками осіб, які здійснюють представництво,
поділяється на:
1) факультативне і обов’язкове;
2) представництво сторін, третіх осіб;
3) законне і договірне;
4) представництво, що здійснюється адвокатами, юрисконсультами,
уповноваженими громадських організацій.
24. Способи забезпечення доказів:
1) допит свідків;
2) накладення арешту на майно;
3) збирання доказів;
4) тимчасове вилучення доказів для дослідження судом.
25. Назвіть загальні правила визначеності підвідомчості.
26. Суб’єктами доказування є:
1) суд;
2) свідки;
3) експерти;
4) особи, які беруть участь у справі.
27. Особи, які не можуть бути допитані як свідки:
1) сторони;
2) члени сім’ї;
3) лікарі;
4) недієздатні фізичні особи.
28. Витрати, пов’язані з явкою до суду несуть …
29. Чим відрізняється підсудність і підвідомчість?
30. Позови про захист прав споживачів можуть пред’являтися також за ...
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МОДУЛЬ 3
ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ ТА РОЗГЛЯД СПРАВ В СУДІ І ІНСТАНЦІЇ
Варіант 1
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

Що таке позов?
До позовної заяви додаються її копії та копії усіх документів відповідно
до:
1) кількості осіб, які беруть участь у справі;
2) кількості відповідачів;
3) кількості відповідачів і третіх осіб;
4) кількості учасників процесу.
Мирова угода сторін – це …
Суддя відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо:
1) справа не підсудна цьому суду;
2) заяву подано недієздатною особою;
3) заява не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства;
4) заява не оплачена судовим збором;
5) є така, що набрала законної сили, ухвала про укладення мирової угоди
сторін у спорі;
6) заяву подано неправоздатною особою.
Призначення експертизи є обов’язковим, якщо у справі необхідно
встановити:
7) ступінь ушкодження здоров’я;
8) вартість речі, яка є предметом спору;
9) дієздатність особи;
10) батьківство;
11) психічний стан особи;
12) характер захворювання особи.
Суд зупиняє провадження у справі, якщо:
13) справа непідсудна даному суду;
14) сторони уклали мирову угоду;
15) призначено судом експертизу;
16) смерті фізичної особи, якщо спірні правовідносини не допускають
правонаступництва;
17) перетворення юридичної особи;
18) справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства.
Суд ухвалює додаткове рішення, якщо
1) не була призначена експертиза;
2) не вирішено питання про судові витрати;
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8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.
18.
19.

3) суд не допустив негайного виконання рішення;
4) не було допитано свідка, про якого просив відповідач;
5) суддя не підписав рішення;
6) не вказано в рішенні строк набрання законної сили.
У журналі судового засідання зазначається:
1) час початку вчинення процесуальної дії;
2) час закінчення вчинення процесуальної дії;
3) час вчинення процесуальної дії;
4) докази;
5) найменування суду, який розглядає справу;
6) розпорядження головуючого.
Вкажіть строк (9-13):
Подання зустрічного позову.
Розгляду заяви про забезпечення доказів.
Подання заяви про роз’яснення рішення суду.
Розгляду заяви про перегляд заочного рішення.
Видачі судового наказу.
Під час дослідження обставин справи суд:
1) вирішує питання про відвід експерта;
2) заслуховує промови сторін;
3) проводить допит свідка;
4) роз’яснює особам їх права і обов’язки.
У випадку необхідності залучення до справи співучасників, суд:
1) закриває провадження у справі;
2) відкладає розгляд справи;
3) залишає заяву без розгляду;
4) повертає позовну заяву.
Суд залишає заяву без розгляду у випадку:
1) укладення сторонами мирової угоди;
2) призначення подружжя строку для примирення;
3) перебування позивач на строковій військовій службі;
4) подання заяви недієздатною особою.
Суд розглядає справу протягом ______.
Судове засідання складається з таких частин:________
В ухвалі, яка постановляється судом не виходячи до нарадчої кімнати
постановляється:
1) найменування сторін, які беруть участь у справі;
2) час і місце її постановлення;
3) суть питання, що вирішується;
4) мотиви, з яких суд дійшов висновків.
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20. Додаткові рішення ухвалюються якщо:
1) не вирішено питання про судові витрати;
2) не досліджено висновку експерта;
3) допущена описка в судовому рішенні;
4) є підстави для скасування заходів забезпечення позову.
21. Рішення суду набирає законної сили:
1) негайно;
2) протягом 10 днів з дня проголошення;
3) протягом одного місяця з дня проголошення;
4) після розгляду справи апеляційним судом у разі подання апеляційної
скарги.
22. Судове рішення – це …
23. Назвіть види ухвал суду за суб’єктами, які їх постановили та
процесуальною формою втілення …
24. Обґрунтованість судового рішення означає …
25. Право на позов складається з …
26. До умов права на пред’явлення позову відносяться:
1) наявність цивільної процесуальної дієздатності;
2) наявність цивільної процесуальної правоздатності;
3) додержання правил підсудності;
4) подання позовної заяви.
27. Види забезпечення позову:
1) призначення експертизи;
2) витребування доказів;
3) огляд доказів за їх місцезнаходженням;
4) заборона вчиняти певні дії.
28. Додаткове рішення суду ухвалюється у випадку:
1) виправлення описки;
2) виправлення арифметичної помилки;
3) якщо рішення є незрозумілим для осіб;
4) судом не вирішено питання про судові витрати.
29. Яким особам надсилається судова повістка про виклик?
30. Хто викликається через оголошення в пресі?
Варіант 2
1.
2.

Судове рішення – це …
Який строк надає суд позивачеві для усунення недоліків позовної заяви в
разі залишення заяви без руху:
1) 7 днів;
27

3.
4.

5.

6.

7.

8.

2) не більше 15 днів;
3) 5 днів;
4) на розсуд суду.
Зустрічний позов – це …
На протязі якого строку після відкриття провадження у справі, суд
надсилає особам, які беруть участь у справі, копії ухвали:
1) невідкладно;
2) протягом розумного строку;
3) на розсуд суду;
4) 3 днів.
Види забезпечення позову:
1) накладення арешту на допомогу по безробіттю;
2) накладення арешту на грошові кошти;
3) допит свідків;
4) накладення арешту на предмети, що швидко псуються;
5) заборона вчиняти певні дії;
6) витребування доказів.
Якщо позовну заяву подано особою недієздатною, суд:
1) зупиняє провадження у справі;
2) відкладає розгляд справи;
3) залишає заяву без розгляду;
4) залишає заяву без руху;
5) повертає позовну заяву;
6) закриває провадження у справі.
Суд відкладає розгляд справи у випадку:
1) необхідності заміни відведеного судді;
2) хвороби сторони;
3) перебування сторони в тривалому службовому відрядженні;
4) неявки без поважних причин позивача;
5) неявки без поважних причин відповідача;
6) повторної неявки без поважних причин позивача.
Комплексна експертиза проводиться:
1) двома експертами різних галузей знань;
2) двома експертами однієї галузі знань;
3) не менш як двома експертами різних галузей знань;
4) трьома експертами різних напрямів у межах однієї галузі знань;
5) не менш як двома експертами різних напрямів у межах однієї галузі
знань;
6) не менш як двома експертами спеціалізованої експертної установи.
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9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.
19.
20.
21.

22.

Під час ухвалення рішення суд вирішує такі питання:
1) на підставі якої статті вирішити справу;
2) чи були порушені права особи;
3) про порядок оскарження рішення;
4) яка правова норма підлягає застосуванню до встановлених
правовідносин;
5) про виправлення описок;
6) які правовідносини сторін випливають із встановлених обставин.
Вкажіть строк (10-14):
Подання доказів
Зберігання речових доказів
Розгляду заяви про заміну способу забезпечення позову
Оголошення протокольних ухвал суду
Направлення копій рішення особам, які не з’явились у судове засідання.
У підготовчій частині судового засідання суд:
1) роз’яснює експертові його права і обов’язки;
2) затверджує мирову угоду сторін;
3) досліджує речові докази;
4) ухвалює рішення по справі.
У випадку реорганізації юридичної особи, суд:
1) відкладає розгляд справи;
2) закриває провадження у справі;
3) залишає заяву без розгляду;
4) зупиняє провадження у справі.
Суд закриває провадження у справі у випадку:
1) справа не підсудна даному суду;
2) перебування сторони в тривалому службовому відрядженні;
3) справа не підлягає розглядові в судах;
4) подання заяви недієздатною особою.
Справа призначається до розгляду протягом …
Хід судового засідання фіксується за допомогою …
Кому надсилається судова повістка – повідомлення?
До умов реалізації права на пред’явлення позову відносяться:
1) підсудність справи суду;
2) підвідомчість справи суду;
3) подання позовної заяви;
4) наявність повноважень у представника.
До процесуального порядку пред’явлення позову відносяться:
1) наявність спору про право цивільне;
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23.
24.
25.

26.
27.

28.
29.

30.

2) цивільна процесуальна правоздатність;
3) підвідомчість справи суду;
4) підсудність справи суду.
Види експертиз, закріплених в ЦПК ...
Судова повістка юридичній особі направляється ...
У попередньому судовому засідання суд:
1) приймає позовну заяву;
2) уточнює позовні вимоги;
3) залишає заяву без руху;
4) повертає позовну заяву.
Що означає безпосередність судового розгляду?
Хто вживає заходів в судовому засідання для забезпечення належного
порядку:
1) судовий розпорядник;
2) суддя;
3) секретар судового засідання;
4) головуючий.
Кого з осіб приводять до присяги в судовому засіданні?
Суддя відмовляє у прийнятті заяви про видачу судового наказу, якщо:
1) заявлено вимогу, яка грунтується на правочині, вчиненому в
письмовій формі;
2) із заяви вбачається спір про право;
3) заявлено вимогу про стягнення нарахованої але не виплаченої
заробітної плати;
4) заявлено вимогу про компенсацію витрат на розшук боржника.
Чому зустрічний позов має таку назву?
Варіант 3

1.
2.

3.
4.

Назвіть елементи позову.
На протязі якого строку суд розглядає справу про забезпечення доказів:
1) 10 днів;
2) 5 днів;
3) у день надходження відповідної заяви;
4) місяць.
Назвіть засоби захисту проти позову.
Після допиту свідка першим задає йому запитання:
1) суд;
2) особа, за заявою якої він був викликаний;
3) позивач;
4) відповідач.
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5.

Способи забезпечення доказів:
1) накладення арешту на майно;
2) огляд доказів;
3) передача речі на зберігання іншим особам;
4) заслуховування пояснень сторін;
5) призначення експертизи;
6) допит представника.
6. Висновок експерта повинен бути:
1) мотивованим;
2) комплексним;
3) повним;
4) комісійним;
5) усним;
6) законним.
7. На попередній стадії судового засідання суд:
1) допитує свідків;
2) оголошує склад суду;
3) затверджує мирову угоду сторін;
4) заслуховує пояснення сторін;
5) доповідає по суті справи;
6) роз’яснює права та обов»язки експерта.
8. Суд закриває провадження по справі, якщо:
1) позивач відмовився від позову;
2) позивач повторно не з’явився в судове засідання;
3) позивач до закінчення розгляду справи покинув судове засідання;
4) сторони уклали мирову угоду;
5) відповідач не з’явився в судове засідання;
6) спір між сторонами розглядається в іншому суді.
9. Рішення суду проголошується:
1) невідкладно;
2) наступного дня;
3) прилюдно;
4) негайно після закінчення судового розгляду;
5) після закінчення розгляду справи;
6) протягом п’яти днів після закінчення судового розгляду.
Вкажіть строк (10-14):
10. Розгляду заяви про забезпечення позову.
11. Вручення судових повісток про виклик.
12. Проведення попереднього судового засідання.
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13. Подання заяви про ухвалення додаткового рішення.
14. Набрання законної сили заочним рішенням.
15. Справа про поновлення на роботі розглядається
1) протягом одного місяця;
2) протягом одного місяця з дня відкриття провадження у справі;
3) протягом 15 днів;
4) протягом розумного строку.
16. Суд відкладає розгляд справи у випадку:
1) оголошення фізичної особи померлою;
2) неявки відповідача з поважних причин;
3) неявки відповідача не з поважних причин;
4) неявки представника сторони.
17. У випадку смерті фізичної особи, яка була стороною у справі, якщо спірні
правовідносини допускають правонаступництво
1) суд відкладає розгляд справи;
2) суд може зупинити провадження у справі;
3) суд закриває провадження у справі;
4) суд зобов’язаний зупинити провадження у справі.
18. Як здійснюється до 1 січня 2008 року фіксування цивільного процесу?
19. Судові дебати – це …
20. Що таке роз’єднання позовів?
21. Назвіть обов’язки осіб, присутніх в залі судового засідання.
22. Назвіть вимоги до судового рішення.
23. Речові докази не зберігаються:
1) у осіб, які беруть участь у справі;
2) за місцезнаходженням;
3) у справі;
4) у камері схову речових доказів суду.
24. Суд призначає експертизу:
1) за заявою позивача;
2) за завою відповідача;
3) за заявою свідка;
4) за заявою осіб, які беруть участь у справі.
25. Види забезпечення позову:
1) призначення експертизи;
2) витребування доказів;
3) огляд доказів за їх місцезнаходженням;
4) заборона вчиняти певні дії.
26. Додаткове рішення суду ухвалюється у випадку:
1) виправлення описки;
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27.

28.
29.

30.

2) виправлення арифметичної помилки;
3) якщо рішення є незрозумілим для осіб;
4) судом не вирішено питання про судові витрати.
Хто вживає заходів в судовому засідання для забезпечення належного
порядку:
1) судовий розпорядник;
2) суддя;
3) секретар судового засідання;
4) головуючий.
Кого з осіб приводять до присяги в судовому засіданні?
Суддя відмовляє у прийнятті заяви про видачу судового наказу, якщо:
1) заявлено вимогу, яка грунтується на правочині, вчиненому в
письмовій формі;
2) з заяви вбачається спір про право;
3) заявлено вимогу про стягнення нарахованої але не виплаченої
заробітної плати;
4) заявлено вимогу про компенсацію витрат на розшук боржника.
Цивільно-правовий засіб, яким забезпечується реалізація права на
звернення до суду – це ...
Варіант 4

1.
2.
3.

4.

5.

Судовий наказ – це ...
Право на позов – це ...
На який строк може бути відкладено складання повного тексту рішення:
1) на 10 днів;
2) 7 днів;
3) два тижні;
4) 5 днів.
Яка з перелічених осіб не приводиться до присяги у разі допиту її в якості
свідка:
1) особа, що не досягла 16-річного віку;
2) особа, що не досягла 18-річного віку;
3) священнослужителі;
4) особа з обмеженою цивільною відповідальністю.
Позовна заява повертається у випадках:
1) справа не підсудна цьому суду;
2) справа не підвідомча цьому суду;
3) є рішення третейського суду щодо спору між тими самими сторонами;
4) заяву подано недієздатною особою;
5) заяву подано представником заяву подано неповнолітньою особою.
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6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Порядок допиту свідка передбачає:
1) очну ставку;
2) попередження свідка про кримінальну відповідальність;
3) можливість задавати питання свідку будь-ким з присутніх у залі
судових засідань;
4) видалення із залу судових засідань всіх сторонніх осіб;
5) приведення свідка до присяги;
6) можливість спілкування свідків між собою.
Під час дослідження обставин справи суд:
1) роз’яснює сторонам їх права і обов’язки;
2) приймає відмову позивача від позову;
3) заслуховує промови сторін;
4) приймає визнання позову позивачем;
5) оголошує рішення;
6) роз’яснює права та обов’язки спеціаліста
Предметом доказування є:
1) факти, які обґрунтовують заперечення;
2) докази;
3) додаткові докази;
4) покази свідка;
5) висновки експерта;
6) факти, які обґрунтовують заявлені вимоги.
Суд залишає заяву без розгляду, якщо:
1) призначено експертизу;
2) захворіла сторона;
3) замінили законного представника;
4) не було сплачено судовий збір;
5) заяву подано недієздатною особою;
6) померла фізична особа, яка була однією із сторін у справі.
Вкажіть строк (10-14):
Подання доказів.
Відмови у відкритті провадження у справі;
Тривалості перерв у судовому засіданні;
Подання заяви про скасування заходів забезпечення позову.
Набрання рішенням законної сили.
Назвіть ускладнення в ході судового розгляду справи.
Таємниця нарадчої кімнати означає ...
При розгляді справи по суті:
1) роз’яснює перекладачеві його права та обов’язки;
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18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.
25.
26.

27.

2) допитує свідків;
3) роз’яснює експертові його права та обов’язки; розгляді справи по суті
4) роз’яснює спеціалістові його права та обов’язки;
Суд оголошує перерву у разі:
1) неявки сторін;
2) неявки свідків;
3) перед дослідженням доказів;
4) у зв’язку з необхідністю подання нових доказів.
Суд залишає заяву без розгляду у випадку:
1) неявки позивача в судове засідання;
2) неявки представника відповідача;
3) якщо заяву подано особою, яка не має цивільної процесуальної
відповідальності;
4) позивач відмовився від позову.
Під час ухвалення рішення суд вирішує питання:
1) про додатковий допит свідка;
2) про залучення до справи третіх осіб;
3) про розподіл між сторонами судових витрат;
4) про забезпечення позову.
В резолютивній частині судового рішення зазначається:
1) встановлені судом обставини;
2) час та місце ухвалення рішення;
3) процесуальний закон, яким суд керувався;
4) порядок набрання рішенням законної сили.
Копії судового рішення видаються особам:
1) негайно;
2) не пізніше п’яти днів з дня проголошення рішення;
3) не пізніше десяти днів з дня проголошення рішення;
4) протягом п’яти днів з дня проголошення рішення.
Ухвала суду складається з наступних частин:
Способи виправлення недоліків судового рішення:
Назвіть дві сторони позову.
Види позовів за способом захисту:
1) про стягнення позики;
2) про визнання;
3) про розірвання шлюбу;
4) про відшкодування завданих збитків.
Під однорідними вимогами розуміють:
1) вимоги одного і того ж позивача до того самого відповідача;
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2) вимоги різних позивачів до того самого відповідача;
3) вимоги одного і того ж позивача до різних відповідачів;
4) вимоги, які випливають з одних і тих же правовідносин.
28. Суд призначає експертизу:
1) за заявою позивача;
2) за завою відповідача;
3) за заявою свідка;
4) за заявою осіб, які беруть участь у справі.
29. Види забезпечення позову:
1) призначення експертизи;
2) витребування доказів;
3) огляд доказів за їх місцезнаходженням;
4) заборона вчиняти певні дії.
30. Додаткове рішення суду ухвалюється у випадку:
1) виправлення описки;
2) виправлення арифметичної помилки;
3) якщо рішення є незрозумілим для осіб;
4) судом не вирішено питання про судові витрати.
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Модуль 4
Перегляд та виконання судових рішень
Варіант 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.

Окреме провадження – це …
Назвіть суди апеляційної інстанції.
Який склад суду в порядку провадження у зв’язку з винятковими
обставинами?
Що є об’єктом касаційного оскарження?
Строки апеляційного оскарження.
Назвіть не менше 5 ухвал, на які можуть бути подані скарги окремо від
рішення суду.
В яких випадках апеляційний суд ухвалює рішення?
В порядку окремого провадження суд розглядає справи про:
1) встановлення факту;
2) встановлення фактичних даних;
3) встановлення фактів, що мають значення;
4) встановлення фактів, що мають юридичне значення.
Який склад суду при розгляді справи про усиновлення?
Назвіть осіб, які беруть участь у справах окремого провадження.
Заява про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи може бути
подана:
1) сусідами;
2) прокурором;
3) членами її сім’ї;
4) правоохоронними органами.
Заява про апеляційне оскарження та апеляційна скарга подаються в ...
формі.
Заява про апеляційне оскарження та апеляційна скарга подаються:
1) в апеляційний суд;
2) в суд, який ухвалив оскаржуване судове рішення;
3) в апеляційний суд через суд першої інстанції , який ухвалив
оскаржуване судове рішення;
4) в суд першої інстанції.
Чи мають право сторони укласти мирову угоду в апеляційному суді?
За наслідками розгляду апеляційної скарги на рішення суду першої
інстанції апеляційний суд має право:
1) змінити рішення;
2) скасувати ухвалу і постановити нову ухвалу;
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16.
17.
18.

19.

20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

3) ухвалити рішення;
4) скасувати рішення.
Назвіть суд касаційної інстанції.
Чи підлягають оскарженню ухвалені Верховним Судом рішення у зв’язку з
винятковими обставинами?
Підстави для перегляду рішення в зв’язку з винятковими обставинами:
1) неоднакове застосування судом касаційної інстанції одного і того ж
положення закону;
2) істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі,
яка звертається з заявою, на час розгляду справи;
3) невідповідність рішення суду обставинам справи;
4) порушення норм матеріального права.
Судовий наказ переглядається в зв’язку з нововиявленими обставинами:
1) апеляційним судом;
2) касаційним судом;
3) судом, який видав судовий наказ;
4) судом першої інстанції.
Суд допускає негайне виконання рішення в справах:
1) поновлення на роботі незаконно звільненого працівника;
2) про усиновлення;
3) про стягнення боргу;
4) про стягнення судового збору.
За кожним судовим рішенням видається ... виконавчий лист.
Чи може суд відстрочити чи розстрочити виконання судового рішення?
Вкажіть строк, протягом якого (23-30):
Суд першої інстанції надсилає апеляційні скарги разом із справою до
апеляційного суду.
Призначається справа до розгляду в апеляційному суді.
Подається заява про приєднання до касаційної скарги.
Здійснюється підготовка справи до касаційного розгляду.
Суддя-доповідач вирішує питання про прийняття апеляційної скарги до
розгляду апеляційним судом.
Особу можна визнати безвісно відсутньою.
Здійснюється подання заяви про передачу безхазяйної нерухомої речі в
комунальну власність.
Розглядається заява про надання амбулаторної психіатричної допомоги.
Варіант 2

1.
2.

Апеляційне провадження – це …
Назвіть суд касаційної інстанції.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

Як називаються особи, які беруть участь у справах окремого провадження?
Строк подання скарги у зв’язку з винятковими обставинами.
Суб’єкти касаційного оскарження.
Які повноваження апеляційного суду за наслідками розгляду скарги на
ухвалу суду першої інстанції.
Чи може постановити окрему ухвалу апеляційний суд?
Суд розглядає в порядку окремого провадження справи про:
1) надання права на шлюб;
2) поновлення шлюбу;
3) розірвання шлюбу;
4) укладення шлюбу.
В порядку окремого провадження колегіально розглядаються справи про:
1) встановлення фактів, що мають юридичне значення;
2) визнання спадщини відумерлою;
3) надання права на шлюб;
4) усиновлення.
Чи може в порядку окремого провадження суд за власною ініціативою
витребувати необхідні докази?
Заява про визнання особи недієздатною може бути подана:
1) наркологічним закладом;
1) психіатричним закладом;
2) прокурором;
3) місцевою радою.
Підстави для скасування рішення суду першої інстанції і ухвалення нового
рішення або зміни рішення:
1) справу розглянуто неповноважним суддею;
2) смерть фізичної особи;
3) додержання норм матеріального та процесуального права;
4) невідповідність висновків суду обставинам справи.
Об’єктивні передумови апеляційного оскарження:
1) суб’єкти оскарження;
2) строк;
3) форма апеляційної скарги;
4) суд апеляційної інстанції.
Перегляд судових рішень включає:
1) оскарження рішень суду першої інстанції;
2) касаційне провадження;
3) опротестування рішень суду першої інстанції;
4) виконання рішень суду першої інстанції.
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15. В чому відмінність апеляції від касації?
16. В касаційній інстанції перевіряється рішення:
1) з питань права;
2) з питань факту;
3) з питань права і факту;
4) з усіх недосліджених в попередніх інстанціях питань.
17. Не належать до виконання рішень за взаємозв’язком зі вступом рішення в
законну силу:
1) рішення, які виконуються органами ДВС;
2) негайне виконання;
3) попереднє виконання;
4) виконання за загальними правилами.
18. Органи, які здійснюють примусове виконання:
1) органи ВС України;
2) суд;
3) органи ДВС;
4) прокуратура.
19. Особи, які залучаються до проведення виконавчих дій:
5) стягувач;
6) боржник;
7) ОВС;
8) Адвокати.
20. Обов’язкові суб’єкти виконавчого провадження:
1) стягувач та боржник;
2) перекладач;
3) поняті;
4) експерти.
Вкажіть строк, протягом якого (21-30):
21. Подається заява про приєднання до апеляційної скарги.
22. Набирає законної сили рішення апеляційного суду.
23. Здійснюється попередній розгляд справи в касаційному суді.
24. Особа має право змінити касаційну скаргу.
25. Апеляційний суд надсилає копії апеляційної скарги особам, які беруть
участь у справі.
26. Особу можна оголосити померлою.
27. Подається заява про визнання спадщини відумерлою.
28. Подається
заява
про
обов’язкову
госпіталізацію
особи
до
протитуберкульозного закладу.
29. Виконується рушення суду.
30. Розгляду заяви про поновлення пропущеного для виконання строку.
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Варіант 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.

14.

15.

Касаційне провадження – це ...
Назвіть суб’єктів перегляду у зв’язку з нововиявленими обставинами.
Назвіть особливості розгляду справ окремого провадження.
Назвіть об’єкти апеляційного оскарження.
Назвіть справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення.
Які є підстави для скасування рішень суду першої інстанції і ухвалення
нового рішення?
Який строк касаційного оскарження?
Чи можуть бути передані на розгляд третейського суду справи окремого
провадження?
На Вашу думку, чому «Окреме провадження» має саме таку назву?
Підстави для скасування рішення суду і передачі справи на новий розгляд:
1) справу розглянуто неповноважним суддею або складом суду;
2) неповне з’ясування судом обставин, що мають значення для справи;
3) невідповідність висновків суду обставинам справи;
4) порушення норм матеріального права.
Апеляційний суд ухвалює рішення у випадках:
1) відхилення апеляційної скарги;
2) скасування судового рішення і ухвалення нового або зміни рішення;
3) скасування рішення з направленням справи на новий розгляд;
4) зміни ухвали суду першої інстанції.
В заяві про апеляційне оскарження зазначається ...
Об’єктивні передумови апеляційного оскарження:
1) додаткове рішення;
2) судовий наказ;
3) суд;
4) апелянт.
За наслідками розгляду апеляційної скарги на рішення суду першої
інстанції апеляційний суд має право:
1) змінити рішення;
2) скасувати ухвалу і постановити нову ухвалу;
3) ухвалити рішення;
4) скасувати рішення.
Заява про апеляційне оскарження та апеляційна скарга подаються:
1) в апеляційний суд;
2) в суд, який ухвалив оскаржуване судове рішення;
3) в апеляційний суд через суд першої інстанції , який ухвалив
оскаржуване судове рішення;
4) в суд першої інстанції.
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16. Підстави для перегляду рішення в зв’язку з винятковими обставинами:
1) неоднакове застосування судом касаційної інстанції одного і того ж
положення закону;
2) істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі,
яка звертається з заявою, на час розгляду справи;
3) невідповідність рішення суду обставинам справи;
4) порушення норм матеріального права.
17. Суд допускає негайне виконання рішення в справах:
1) поновлення на роботі незаконно звільненого працівника;
2) про усиновлення;
3) про стягнення боргу;
4) про стягнення судового збору.
18. Підстави для скасування рішення суду першої інстанції і ухвалення нового
рішення або зміни рішення:
1) справу розглянуто неповноважним суддею;
2) смерть фізичної особи;
3) додержання норм матеріального та процесуального права;
4) невідповідність висновків суду обставинам справи.
19. Об’єктивні передумови касаційного оскарження:
1) суб’єкти оскарження;
2) строк;
3) форма касаційної скарги;
4) суд касаційної інстанції.
20. Перегляд судових рішень включає:
1) оскарження рішень суду першої інстанції;
2) касаційне провадження;
3) опротестування рішень суду першої інстанції;
4) виконання рішень суду першої інстанції.
21. Органи, які здійснюють примусове виконання:
1) органи ВС України;
2) суд;
3) ргани ДВС;
4) прокуратура.
22. Особи, які залучаються до проведення виконавчих дій:
1) стягувач;
2) боржник;
3) ОВС;
4) адвокати.
Вкажіть строк, протягом якого (23-30):
23. Особа може відмовитись від апеляційної скарги.
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24. Суддя-доповідач вирішує питання про прийняття касаційної скарги до
розгляду касаційним судом.
25. Особа має право відкликати касаційну скаргу.
26. Рішення касаційного суду набирає законної сили.
27. Особа має право доповнити апеляційну скаргу.
28. Держатель векселя повинен повідомити суд про свої права на вексель.
29. Розглядається заява про госпіталізацію особи до психіатричного закладу.
30. Розглядається справа про обов’язкову госпіталізацію особи до
протитуберкульозного закладу.
Варіант 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.

Назвіть стадії перегляду судових рішень.
Які справи розглядаються в порядку окремого провадження.
Нововиявлені обставини – це …
Назвіть суб’єктів апеляційного оскарження.
Який суд розглядає скаргу у зв’язку з винятковими обставинами?
Які є підстави для скасування рішення суду і передачі справи на новий
розгляд?
З яких частин складається ухвала суду касаційної інстанції?
Чи можуть бути закриті у зв’язку з укладенням мирової угоди справи
окремого провадження?
Чи вирішується спір про право в порядку окремого провадження?
Процесуальний засіб, яким порушуються справи окремого провадження це:
1) позовна заява;
2) позов;
3) заява;
4) вимога про захист.
Ухвала суду апеляційної інстанції складається з .... частин.
Рішення апеляційного суду набирають законної сили:
1) негайно;
2) на наступний день після проголошення;
3) після закінчення строку на касаційне оскарження;
4) з моменту їх проголошення.
За наслідками розгляду касаційної скарги на рішення касаційний суд має
право:
1) змінити рішення, не передаючи справи на новий розгляд;
2) скасувати ухвалу і постановити нову ухвалу;
3) ухвалити рішення;
4) скасувати рішення.
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14. Касаційна скарга подається:
1) в апеляційний суд;
2) в суд, який ухвалив оскаржуване судове рішення;
3) безпосередньо до суду касаційної інстанції;
4) в суд першої інстанції.
15. Судовий наказ переглядається в зв’язку з нововиявленими обставинами:
1) апеляційним судом;
2) касаційним судом;
3) судом, який видав судовий наказ;
4) судом першої інстанції.
16. Підстави для скасування рішення суду першої інстанції і ухвалення нового
рішення або зміни рішення:
1) справу розглянуто неповноважним суддею;
2) смерть фізичної особи;
3) додержання норм матеріального та процесуального права;
4) невідповідність висновків суду обставинам справи.
17. В апеляційній інстанції перевіряється рішення:
1) з питань права;
2) з питань факту;
3) з питань права і факту;
4) з усіх недосліджених в попередніх інстанціях питань.
18. Не належать до виконання рішень за взаємозв’язком зі вступом рішення в
законну силу:
1) рішення, які виконуються органами ДВС;
2) негайне виконання;
3) попереднє виконання;
4) виконання за загальними правилами.
19. Органи, які здійснюють примусове виконання:
1) органи ВС України;
2) суд;
3) органи ДВС;
4) прокуратура.

20.
21.
22.
23.

Вкажіть строк, протягом якого (20-30):
Суддя-доповідач здійснює підготовку справи апеляційним судом.
Суд касаційної інстанції витребовує справу.
Особа має право відмовитись від касаційної скарги.
Вирішується питання про допуск скарги до провадження у зв’язку з
винятковими обставинами.
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24. Копії рішення апеляційного суду видаються особам, які брали участь у
розгляді справи.
25. Пред’являється позов заявником до держателя цінного паперу на
пред’явника.
26. Розглядається заява про психіатричний огляд особи.
27. Розглядається справа про розкриття банком інформації, що містить
банківську таємницю.
28. Виконується рушення суду.
29. Розгляду заяви про поновлення пропущеного для виконання строку.
30. Подається заява про поворот виконання.
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