
Питання для поточного та підсумкового контролю знань та вмінь 

студентів з курсу «Практика складання процесуальних документів 

у цивільних справах»(кейси) 

 

 

1.Поняття, види і стадії цивільного судочинства. 

2.Передумови права на звернення до суду і порядок його здійснення. 

3.Реалізація права на пред'явлення позову та підстави для відмови у 

прийнятті позовної заяви (скарги, заяви). 

4.Загальна характеристика процесуальних документів у цивільних справах. 

5.Право на судовий захист цивільного права та інтересу. Позов та його 

складові елементи.  

6.Види позовів.  

7.Методика складання позовної заяви 

8.Право на шлюб та його розірвання.  

9.Встановлення режиму окремого проживання.  

10.Підстави визнання шлюбу недійсним.  

11.Право на утримання (аліменти).  

12.Позовна заява про стягнення аліментів на неповнолітню дитину  

13.Спори про спільне майно подружжя  

14.Зустрічна позовна заява про визнання особистою власністю майна, 

набутого за час окремого проживання.  

15.Право спільної сумісної власності на майно жінки та чоловіка, які не 

перебувають у шлюбі.  

16.Позовна заява про поділ спільного майна подружжя.  

17.Віндикаційний позов. 

18.Негаторний позов.  

19.Визнання права власності.  

20.Позови про звільнення майна зпід арешту (опису).  

21.Визнання незаконним правового акта, що порушує право власності..  

22.Позови про звільнення майна з-під арешту (опису). Визнання незаконним 

правового акта, що порушує право власності. 

23.Позовна заява про визнання договору недійсним під впливом тяжкої 

обставини.  

24.Позовна заява про визнання частини договору купівлі-продажу стосовно 

покупця недійсним та визнання дійсним покупцем іншої особи.  

25.Позовна заява про визнання правочину дійсним і права власності на 

нерухоме майно.  

26.Позовна заява про стягнення боргу за договором позики та сплату 

відсотків за прострочення грошового зобов'язання.  

27.Позовна заява про стягнення вартості неякісного товару та відшкодування 

моральної шкоди.  

28.Позовна заява про усунення недоліків товару.  



29.Позовна заява про розірвання договору купівлі-продажу, стягнення 

збитків і моральної шкоди. 

30.Відшкодування майнової шкоди.  

31.Позовна заява про відшкодування шкоди, завданої здоров'ю працівника 

при виконанні ним трудових обов'язків.  

32.Складання позовної заяви.  

33.Позовна заява про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, 

завданої під час виконання трудових обов'язків.  

34.Позовна заява про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, 

завданої внаслідок зіткнення транспортних засобів.  

35.Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я 

або смертю потерпілого.  

36.Позовна заява про відшкодування матеріальної і моральної шкоди, 

завданої смертю годувальника.  

37.Відшкодування моральної шкоди.  

38.Позовна заява про відшкодування моральної шкоди, завданої джерелом 

підвищеної небезпеки.  

39.Позовна заява про відшкодування моральної шкоди, завданої незаконним 

позбавленням волі 

40.Відшкодування майнової шкоди. 

41.Позовна заява про відшкодування шкоди, завданої здоров'ю працівника 

при виконанні ним трудових обов'язків.  

42.Складання позовної заяви.  

43.Позовна заява про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, 

завданої під час виконання трудових обов'язків.  

44.Позовна заява про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, 

завданої внаслідок зіткнення транспортних засобів. 

45.Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я 

або смертю потерпілого.  

46.Позовна заява про відшкодування матеріальної і моральної шкоди, 

завданої смертю годувальника.  

47.Відшкодування моральної шкоди.  

48.Позовна заява про відшкодування моральної шкоди, завданої джерелом 

підвищеної небезпеки.  

49.Позовна заява про відшкодування моральної шкоди, завданої незаконним 

позбавленням волі  

50.Позовна заява про відшкодування майнової шкоди, завданої джерелом 

підвищеної небезпеки з вини водія підприємства. 

51.Особливості спадкування за заповітом.  

52.Спадкування за законом.  

53.Правові підстави здійснення права на спадкування.  

54.Одержання свідоцтва про право на спадщину. 

55.Позовна заява про визнання свідоцтва про право на спадщину частково 

недійсним, визнання права власності на 2/3 частини житлового будинку. 



56.Позовна заява про визнання заповіту частково недійсним, визнання 

права власності на 2/3 частини житлового будинку, визначення порядку 

користування земельною ділянкою. 

57.Позовна заява про визнання права власності на 1/4 частину спадкового 

майна, визнання реєстраційного посвідчення про право власності частково 

недійсним, встановлення порядку користування житловим приміщенням. 

58.Позовна заява про визнання недійсним заповіту, вчиненого особою, яка 

не усвідомлювала значення своїх дій. 

59.Позовна заява про поновлення на роботі.   

60.Спори про стягнення заробітної плати.  

61.Позовна заява про поновлення на роботі і стягнення заробітної плати за 

час вимушеного прогулу.  

62.Позовна заява про стягнення невиплаченої заробітної плати.  

63.Позовна заява про скасування дисциплінарного стягнення.  

64.Позовна заява про зобов'язання роботодавця скласти акт про нещасний 

випадок на виробництві. 

65.Обмеження цивільної дієздатності та визнання фізичної особи 

недієздатною. Заяви про обмеження цивільної дієздатності чи визнання 

фізичної особи недієздатною; про обмеження цивільної дієздатності 

фізичної особи; про визнання фізичної особи недієздатною. 

66.Визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її 

померлою. Заяви про визнання фізичної особи: безвісно відсутньою або 

оголошення її померлою; про визнання фізичної особи безвісно відсутньою з 

метою приватизації житла; про визнання фізичної особи безвісно 

відсутньою в інтересах неповнолітнього; про оголошення репресованого 

громадянина померлим; про оголошення фізичної особи померлою. 

67.Заяви про встановлення фактів, що мають юридичне значення: про 

встановлення факту належності правовстановлюючого документа; про 

встановлення факту належності заповіту; про встановлення факту смерті. 

68.Рішення суду. 

69.Ухвала суду. 

70.Постанова суду. 
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