
 

ТЕСТОВІ ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ЗАЛІКУ З 

«ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ» 

 

1. Беручи участь у справі, де стороною є юридична особа, ким виступає в 

процесі її керівник? 

2. В порядку цивільного судочинства розглядається справа: 

3. В який день закінчиться строк на подання апеляційної скарги на ухвалу 

суду, постановлену 18 серпня 2017 року, якщо строк оскарження складає 5 

днів з дня проголошення. 

4. В яких випадках судді, слідчі, прокурори можуть бути представниками в 

суді? 

5. В якій відповіді наведені обставини, що НЕ підлягають доказуванню? 

6. В якій процесуальній формі судом вирішується питання про залучення до 

участі в справі третьої особи: 

7. В якому випадку за результатами підготовчого провадження суд ухвалює 

рішення? 

8. В якому випадку НЕ застосовується інститут відводу? 

9. В якому випадку проведення врегулювання спору за участю судді НЕ 

допускається? 

10. В якому випадку строк розгляду справи розпочинатиметься спочатку? 

11. В якому випадку чоловік чи дружина може пред'явити позов про розірвання 

шлюбу протягом одного року після народження дитини? 

12. В якому із зазначених випадків співучасть виключається?  

13. В якому порядку і розмірі справляється судовий збір за подання зустрічних 

позовних заяв, а також заяв про вступ у справу третіх осіб із самостійними 

позовними вимогами: 

14. В якому разі допускається забезпечення позову? 

15. В якому разі НЕ допускається процесуальне правонаступництво? 

16. Визначте вид територіальної підсудності у справі про відшкодування 

шкоди, завданої каліцтвом?     

17. Від сплати судового збору звільняються позивачі у справах про: 

18. Відповідно до положень Цивільного процесуального кодексу України під 

час проведення врегулювання спору суддя має право: 

19. Відповідно до положень Цивільного процесуального кодексу України  

врегулювання спору за участю судді припиняється: 

20. Відповідно до Цивільного процесуального кодексу України експерт може: 

21. Відповідно до Цивільного процесуального кодексу України забезпечення 

позову допускається: 

22. Відповідно до ЦПК України до заяв по суті справи віднесено: 

23. Вкажіть осіб, які мають право бути присутніми у закритому судовому 

засіданні. 

24. Вкажіть положення, яке є правильним щодо порядку відкриття 

провадження у справі. 

25. Вкажіть положення, яке є правильними щодо порядку повернення позовної 

заяви позивачеві. 



26. Вкажіть правильні законодавчі положення щодо права касаційного 

оскарження третьої особи без самостійних вимог. 

27. Вкажіть як можуть вступити в цивільну справу треті особи, які не заявляють 

самостійних вимог щодо предмета спору:    

28. Вкажіть, з якого принципу випливає положення про те, що кожна сторона 

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

вимог або заперечень:   

29. Вкажіть, що з поданого передбачає гласність як принцип цивільного 

судочинства: 

30. Врегулювання спору за участю судді в цивільному судочинстві можливе: 

31. Врегулювання спору за участю судді відповідно до Цивільного 

процесуального кодексу України проводиться у розумний строк, але не 

більше: 

32. Для якого виду цивільного провадження є характерною наявність двох 

сторін з протилежними інтересами і спірним характером їхніх майнових та 

(або) особистих немайнових правовідносин, які передаються на розгляд 

суду?   

33. До витрат, пов'язаних із розглядом справи в суді, НЕ належить? 

34. До заходів процесуального примусу у цивільному судочинстві відноситься: 

35. До звуко-, відеозаписів належить 

36. До кого з учасників процесу може бути застосований привід до суду? 

37. До проваджень цивільного судочинства можна віднести: 

38. До розпорядчих письмових доказів належать. 

39. До складу якої групи учасників судового процесу входять треті особи: 

40. До цивільної юрисдикції відносяться справи у спорах: 

41. До юрисдикції загальних судів НЕ відноситься справа про: 

42. До якого моменту відповідач може пред'явити зустрічний позов? 

43. До якого органу має бути подана позовна заява про відшкодування шкоди 

ушкодженням здоров’я службовим автомобілем Верховного Суду?   

44. До якого суду може бути подана заява батьками, родичами, їхніми 

представниками або іншими законними представниками дитини про 

встановлення факту народження особи на тимчасово окупованій території 

України, визначеній Верховною Радою України? 

45. До якого суду може бути подана позовна заява про скасування наказу про 

накладення догани викладачу Академії адвокатури України? 

46. До якого суду подається зустрічний позов у справі про розірвання договору 

оренди житлового приміщення? 

47. До якого часу позивач може скористатися правом на зміну предмету або 

підстави позову?     

48. Дружина звернулася до чоловіка про стягнення аліментів у розмірі 1000 

грн. щомісячно. Як вирішується питання із сплатою судового збору при 

зверненні до суду? 

49. За загальним правилом, встановленим Цивільним процесуальним кодексом 

України, підготовче провадження має бути проведене впродовж: 

50. За захистом порушеного права щодо поновлення на роботі та стягнення 

зарплати за вимушений прогул громадянин має звернутися до: 



51. За подання якого позову особа, яка не має пільг, пов’язаних з її особливим 

статусом, звільняється від сплати судового збору? 

52. За правилами цивільного судочинства НЕ мають (не має) права укладати 

мирову угоду: 

53. За результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про: 

54. За участю яких суб’єктів цивільно-процесуальних відносин суд розглядає 

справи окремого провадження?  

55. За яким місцем можуть подаватися позови про відшкодування майнової 

шкоди, завданої дорожньо-транспортною пригодою?  

56. За яких обставин показання свідка НЕ є доказом? 

57. За яких умов судді, прокурори, слідчі, працівники підрозділів, що 

здійснюють оперативно-розшукову діяльність, можуть бути 

представниками у суді? 

58. За якої підстави позов про розірвання шлюбу може пред'являтися за 

зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача? 

59. За якої умови суддя, який під час попереднього вирішення цієї справи брав 

участь у процесі, може брати участь у розгляді цієї справи і НЕ підлягає 

відводу (самовідводу)? 

60. Загальне правило територіальної підсудності полягає в наступному: 

61. Законними представниками у суді є: 

62. Засідання судової палати Касаційного цивільного суду вважається 

правомочним за умови присутності на ньому: 

63. Заходами процесуального примусу є: 

64. Заява про забезпечення доказів може бути подана до суду: 

65. Зловживанням процесуальними правами відповідно до Цивільного 

процесуального кодексу України  суд може визнати: 

66. Зміна підстави позову допускається на стадії: 

67. Змістом якого принципу цивільного процесуального права є розгляд справи 

одним і тим самим складом суду та прийняття рішення на підставі доказів, 

що були дослідженні у судовому засіданні?  

68. Зустрічний позов приймається до спільного розгляду з первісним позовом; 

69. Кого з перелічених нижче осіб можна віднести до учасників справи? 

70. Колегіальний розгляд справи полягає в наступному 

71. Коли може бути заявлений відвід судді, якщо про наявність підстав для 

відводу стало відомо одразу після відкриття провадження у справі?  

72. Коли позивач може відмовитися від позову? 

73. Коли починається перебіг процесуального строку? 

74. Коли суд має право ставити питання свідку у цивільному процесі?  

75. Коли ухвали, що постановлені судом поза межами судового засідання або в 

судовому засіданні у разі неявки всіх учасників справи, набирають законної 

сили? 

76. Мирова угода, укладена сторонами у цивільній справі, передбачає: 

77. Можуть підлягати допиту як свідки; 

78. На кого, згідно з положеннями ЦПК України, покладається обов'язок 

визначати предмет позову: 

79. На яких стадіях розгляду справи за правилами цивільного судочинства 

можливе забезпечення позову?    



80. На якій стадії судового розгляду допускається забезпечення позову? 

81. На якій стороні може вступити у справу третя особа без самостійних вимог 

щодо предмета спору? 

82. На якому доказі НЕ може ґрунтуватися рішення у справі щодо правочину, 

вчиненого з порушенням письмової форми, якщо друга сторона оспорює 

факт його вчинення? 

83. На яку з наведених категорій цивільних справ поширюються правила 

виключної підсудності?    

84. Назвіть обов'язок третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо 

предмета спору: 

85. Назвіть ознаки третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета 

спору: 

86. Назвіть правильне законодавче положення щодо судового розпорядника: 

87. Назвіть правильні законодавчі положення щодо гласності і відкритості 

судового розгляду? 

88. Назвіть правильні законодавчі положення щодо процесуального 

правонаступництва: 

89. Назвіть правильні законодавчі положення щодо третіх осіб, які заявляють 

самостійні вимоги щодо предмета спору: 

90. Назвіть правильні законодавчі положення щодо третіх осіб, які заявляють 

самостійні вимоги щодо предмета спору: 

91. Назвіть спеціальне право, яке належать відповідачеві; 

92. Назвіть спеціальне право, яке належать позивачеві; 

93. Назвіть справи, які не входять в підвідомчість третейського суду? 

94. Найвлучнішим визначенням принципів цивільного процесуального права є 

таке: 

95. НЕ входить в повноваження секретаря судового засідання 

96. НЕ допускається забезпечення позову шляхом 

97. Не допускається об’єднання в одній позовній заяві в порядку цивільного 

судочинства: 

98. НЕ є елементом позову? 

99. НЕ можуть бути представниками в суді особи, які діють у цьому процесі як: 

100. НЕ можуть бути розглянуті колегіально у складі трьох суддів цивільні 

справи, які розглядаються: 

101. Не підлягає (-ють)  доказуванню при розгляді справи судом: 

102. Неподання яких документів є підставою для залишення позовної 

заяви без руху? 

103. Несплата судового збору в належному розмірі під час подачі позовної 

заяви тягне за собою: 

104. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, які 

беруть участь у справі для подання висновку, мають право: 

105. Органи та інші особи, які відповідно до ЦПК України звернулися до 

суду в інтересах інших осіб або державних чи суспільних інтересах, мають 

процесуальні права й обов'язки особи, в інтересах якої вони діють, за 

винятком: 

106. Охарактеризуйте стадійність розгляду цивільних справ у судах різних 

інстанцій: 



107. Персональний склад постійних колегій суддів суду визначається: 

108. Питання, що виникають під час колегіального розгляду справи судом, 

вирішуються: 

109. Під предметом позову доцільно розуміти: 

110. Під час розгляду справи громадянин Польщі послався на положення 

ЦПК Польщі, яке не передбачено ЦПК України, суд: 

111. Під час розгляду справи по суті позивачем подано до суду заяву про 

зміну предмету позову. Як має вчинити суд? 

112. Під час розгляду справи про стягнення аліментів позивач звернувся до 

суду із заявою про забезпечення позову шляхом накладення арешту на 

заробітну плату відповідача. Як має вчинити суд? 

113. Підстава позову – це: 

114. Підставами для залишення позовної заяви без руху є: 

115. Підсудність цивільних справ, у яких однією із сторін є суд або суддя 

цього суду, визначається: 

116. Подана позовна заява реєструється в автоматизованій системі 

документообігу суду: 

117. Позивач може відмовитися від позову протягом усього часу судового 

розгляду шляхом: 

118. Позов забезпечується наступним способом: 

119. Позов про стягнення коштів (оплати за товар) за договором поставки - 

це позов: 

120. Позов про усунення перешкод у користуванні житловим 

приміщенням шляхом вселення позивача це позов: 

121. Позовна заява повертається позивачеві у випадку, коли: 

122. Позовна заява повертається позивачеві, якщо: 

123. Позовна заява подається у примірниках за кількістю: 

124. Порядок отримання показань свідків: 

125. Правила щодо обов'язку подання копій документів поширюються на 

позов. 

126. Предметом доказування є: 

127. Предметом цивільного процесуального права є: 

128. Представником у суді може бути: 

129. При ухваленні судового рішення суд НЕ може: 

130. Примусовому виконанню підлягають судові рішення, ухвалені за: 

131. Принцип державної мови судочинства закріплює вимогу про 

здійснення цивільного судочинства: 

132. Про затвердження мирової угоди сторін суд виносить: 

133. Провадження в цивільних справах здійснюється? 

134. Проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису за 

положеннями Цивільного процесуального кодексу України: 

135. Протягом якого строку позивач має право змінити предмет позову? 

136. Розгляд справ про усиновлення судом у складі одного судді і двох 

присяжних є втіленням принципу: 

137. Розгляд яких з нижче перелічених справ НЕ проводиться в порядку 

окремого провадження? 



138. Розгляд якої з перелічених справ у суді першої інстанції відбувається 

колегіально?   

139. Секретар судового засідання НЕ може брати участі у розгляді справи, 

якщо; 

140. Справи у спорах, що виникають з приводу нерухомого майна, 

розглядаються судом: 

141. Сторони вживають заходів для досудового врегулювання 

цивільного спору у випадках коли:  

142. Строк для усунення позивачем недоліків позовної заяви 

встановлюється: 

143. Строки, які встановлюються законом, у разі пропуску з поважних 

причин: 

144. Строки, які встановлюються судом, у разі пропуску з поважних 

причин: 

145. Суб'єкт владних повноважень юридична особа вважає, що діями 

фізичної особи порушено її ділову репутацію. У порядку якого судочинства 

має розглядатись вказана справа? 

146. Суд  при розгляді цивільної справи керується принципом: 

147. Суд відповідній ухвалі чи рішенні у порядку, встановленому законом, 

вирішує питання про повернення позивачу з державного бюджету 50 

відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову, у разі: 

148. Суд має право вжити передбачених законом заходів до забезпечення 

позову: 

149. Суд розглядає справу по суті впродовж: 

150. Суд у відповідній ухвалі у порядку, встановленому законом, вирішує 

питання про повернення скаржнику з державного бюджету 50 відсотків 

судового збору, сплаченого ним під час подання  апеляційної скарги, у разі: 

151. Суд, враховуючи майновий стан сторони, може своєю ухвалою 

відстрочити або розстрочити сплату судового збору на такий строк; 

152. Суд, що ухвалив рішення, може за заявою учасників справи чи з власної 

ініціативи ухвалити додаткове рішення, якщо: 

153. Суддя (чи колегія суддів), який (яка) розглядатиме подану до суду 

позовну заяву, визначається: 

154. Суди вирішують спори у порядку цивільного судочинства: 

155. Судове рішення у цивільному судочинстві повинно ґрунтуватися: 

156. Судовий розпорядник відповідно до Цивільного процесуального 

кодексу України: 

157. Сутність якого принципу відображає положення ЦПК щодо розгляду 

цивільних справ судами в межах заявлених сторонами вимог і на підставі 

поданих ними доказів? 

158. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, в 

судовому процесі мають права і обов'язки: 

159. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, 

можуть вступити у справу шляхом: 

160. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета 

спору, вступають у справу тому, що: 



161. Третя особа подала позов у справі щодо поділу майна між позивачем і 

відповідачем. У ході справи вона збільшила розмір позовних вимог. Чи 

могла вона скористатися таким правом? 

162. У випадку, якщо закон або договір не визначають ефективного 

способу захисту порушеного права чи інтересу особи, яка звернулася до 

цивільного суду, суд відповідно до викладеної в позові вимоги такої особи 

може прийняти:  

163. У мотивувальній частині рішення суду зазначаються: 

164. У процесі судового розгляду цивільної справи встановлено, що 

секретар судового засідання є племінником позивача у справі. Який 

процесуальний наслідок може спричинити цей факт?    

165. У разі неподання позивачем витребуваних судом доказів без 

поважних причин або без повідомлення причин суд може: 

166. У разі подання заяви про забезпечення доказів до подання позовної 

заяви заявник повинен подати відповідну позовну заяву до суду впродовж: 

167. У разі часткового задоволення позову, яким чином здійснюється 

розподіл судових витрат між сторонами? 

168. У справах позовного провадження учасниками справи є 

169. У суді першої інстанції заявлено відвід судді, який розглядає цивільну 

справу, бо суддя начебто має близькі родинні стосунки із позивачем. Який 

суд має вирішувати заяву про відвід судді?    

170. У цивільному судочинстві відповідач має право подати до позивача 

зустрічний позов для спільного розгляду з первісним позовом: 

171. У чому полягає основне призначення судових витрат: 

172. У яких випадках справа передається на розгляд до найбільш 

територіально наближеного суду? 

173. У яких справах неповнолітні особи віком від чотирнадцяти до 

вісімнадцяти років, а також особи, цивільна дієздатність яких обмежена, 

можуть особисто здійснювати цивільні процесуальні права та виконувати 

свої обов'язки в суді? 

174. У якому випадку проведення врегулювання спору за участю судді НЕ 

допускається? 

175. У якому випадку суд постановляє ухвалу про повернення судового 

збору?    

176. У якому разі суд за клопотанням зацікавленої особи поновлює або 

продовжує пропущений процесуальний строк?    

177. Учасники цивільної справи подають докази у справі: 

178. Формою участі у цивільному процесі Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини є: 

179. Хто визначає належність, допустимість, достовірність, достатність 

доказів та їх взаємний зв'язок: 

180. Хто з перелічених нижче осіб може бути допитаний як свідок: 

181. Хто з перелічених осіб НЕ можуть бути допитані як свідки без їх 

особистої згоди? 

182. Хто з учасників судового процесу може брати участь в судовому 

засіданні у режимі відеоконференції виключно в приміщенні суду? 

183. Хто здійснює оцінку доказів у рішенні суду: 



184. Хто із перелічених нижче учасників судового процесу може 

сплачувати судові витрати: 

185. Хто має право пред'явити зустрічний позов? 

186. Хто може застосовувати заходи процесуального примусу в 

цивільному процесі: 

187. Цивільне процесуальне право - це: 

188. Цивільне судочинство в судах може здійснюватися: 

189. Цивільний процес - це: 

190. Чи вважається строк пропущеним, якщо до його закінчення заяву 

здано на пошту: 

191. Чи входять у предмет доказування факти та причини пропуску строку 

позовної давності: 

192. Чи має право відповідач заявити вимоги про компенсацію здійснених 

ним витрат, пов'язаних з розглядом справи: 

193. Чи має право суд замінити неналежного відповідача? 

194. Чи має право суд збирати докази за власною ініціативою: 

195. Чи має право суд розглядати справи про позбавлення батьківських 

прав без участі органу опіки та піклування і чому? 

196. Чи може свідок оскаржити ухвалу про свій привід: 

197. Чи може співпозивач подати власну позовну заяву або змінити 

первісну позовну заяву: 

198. Чи може суд видалити студента, який перебуває в залі судового 

засідання і голосно розмовляє по мобільному телефону: 

199. Чи може суд доручити дослідження доказів іншим особам або 

органам: 

200. Чи може суд замінити неналежного відповідача: 

201. Чи може суд зробити попередження сторонам, які влаштували бійку в 

коридорі суду: 

202. Чи може учасник справи, подати докази після початку розгляду 

справи по суті: 

203. Чи можливий огляд доказів судом за їх місцезнаходженням в порядку 

забезпечення доказів? 

204. Чи можна застосувати привід до третьої особи, яка не бере участі в 

справі: 

205. Чи можна надати суду як доказ у справі про неналежне виконання 

договору про надання послуг пояснення спеціаліста: 

206. Що є передумовою виникнення цивільних процесуальних 

правовідносин?      

207. Що є підставою законного представництва батьків: 

208. Що є підставою повноважень законного представника - батька: 

209. Що з наведеного НЕ є заходом процесуального примусу? 

210. Що зобов'язані зробити учасники справи? 

211. Що має на меті вирішення справ окремого провадження? 

212. Що може змінити позивач до початку розгляду судом справи по суті? 

213. Що належить до сфери регулювання Цивільного процесуального 

кодексу України? 



214. Що НЕ належить до основних засад судочинства, визначених 

Конституцією України? 

215. Що таке цивільна процесуальна дієздатність?      

216. Що характерно для процесуального порядку розгляду справ окремого 

провадження? 

217. Як (коли) виконується ухвала про забезпечення позову? 

218. Як визначається відповідач у справі? 

219. Як визначити підсудність у справі про право власності на кілька 

житлових приміщень (квартир), розташованих у різних районах міста чи в 

різних містах: 

220. Як визначити ціну позову в справі про розірвання договору оренди 

житла: 

221. Як експерт з питань права в порядку цивільного судочинства може 

залучатися особа, яка: 

222. Як називається сукупність процесуальних дій, спрямованих до 

найближчої процесуальної мети, що має специфічний зміст і відповідне 

процесуальне оформлення?   

223. Як обчислюватиметься ставка судового збору для фізичної особи у 

справі, що містить вимоги майнового та немайнового характеру: 

224. Як обчислюються цивільні процесуальні строки? 

225. Як повинен діяти суд у разі порушення порядку в залі секретарем 

судового засідання: 

226. Як повинен діяти суд, якщо експерт повторно порушує порядок в залі 

судового засідання: 

227. Яка з зазначених справ має слухатися у складі судді та двох 

присяжних?  

228. Яка з нижчеперелічених справ відноситься до цивільної юрисдикції 

загального суду? 

229. Яка з нижчеперелічених справ НЕ відноситься до цивільної 

юрисдикції загального суду? 

230. Яка з перелічених вимог може бути заявлена для розгляду в порядку 

наказного провадження? 

231. Яка основна форма захисту цивільних прав? 

232. Яка справа має розглядатися у позовному провадженні?  

233. Яка стадія цивільного процесу передбачена нормами Цивільного 

процесуального кодексу України?     

234. Яке з наведених положень випливає з принципу безпосередності 

судового розгляду?   

235. Яке судове рішення має прийняти суд у випадку, якщо під час 

розгляду справи буде встановлено, що справа НЕ належить до цивільної 

юрисдикції?  

236. Яке твердження є правильним стосовно письмових доказів або 

протоколів їх огляду? 

237. Який вид забезпечення позову НЕ допускається у відповідності до 

ЦПК України?     

238. Який вид територіальної підсудності притаманний для справ, що 

виникають з трудових правовідносин? 



239. Який вид цивільного судочинства передбачає розгляд справи про 

усиновлення? 

240. Який документ підтверджує повноваження законного представника 

позивача у цивільній справі?  

241. Який документ постановляє суд при поновленні та продовженні 

процесуальних строків? 

242. Який документ складається під час огляду судом та дослідження 

письмових і речових доказів у місці їх знаходження в разі складності 

подання цих доказів? 

243. Який з наведених варіантів правильно розкривають положення щодо 

підсудності справ за участю громадян України, якщо обидві сторони 

проживають за її межами...? 

244. Який з наведених нижче способів виклику учасників процесу до суду 

НЕ передбачений нормами цивільного процесуального законодавства 

України?  

245. Який орган державної влади може брати участь як представник під 

час розгляду справи про позбавлення батьківських прав? 

246. Який порядок вирішення питань колегією суддів? 

247. Який склад суду в першій інстанції розглядає справу про поділ майна, 

що є у спільній сумісній власності? 

248. Який склад суду в першій інстанції розглядає справу про поділ майна, 

що є у спільній сумісній власності?     

249. Яким особам заборонено перебувати в залі судового засідання під час 

розгляду справи?     

250. Яким правилом регулюються межі преюдиції рішення суду, що 

набрало законної сили, в цивільних справах?     

251. Яким процесуальним документом суд вирішує процедурні питання, 

пов’язані з рухом справи в суді першої інстанції? 

252. Яким процесуальним правом НЕ може скористатися третя особа, яка 

не заявляє самостійні вимоги на предмет спору? 

253. Яким судовим актом оформляється видача судового доручення щодо 

збирання доказів у цивільному процесі?  

254. Яким чином вступають у справу треті особи, які заявляють самостійні 

вимоги щодо предмету спору? 

255. Яким чином вчиняється поновлення цивільних процесуальних 

строків? 

256. Яким чином суд розподіляє судові витрати між сторонами, якщо 

сторони під час укладення мирової угоди не передбачили порядку розподілу 

судових витрат? 

257. Якими мають бути дії суду у разі домовленості сторін про передання 

справи на розгляд третейського суду на стадії підготовчого провадження?     

258. Якими нормативно-правовими актами має керуватися суд у своїй 

діяльності? 

259. Які будуть наслідки подання позовної заяви, яка не відповідає 

вимогам ЦПК України? 

260. Які будуть наслідки, якщо суддя встановить, що заява НЕ підлягає 

розгляду в судах у порядку цивільного судочинства; 



261. Які будуть наслідки, якщо суддя, вирішуючи питання про відкриття 

провадження у справі, встановить, що справа не підсудна цьому суду? 

262. Які відомості НЕ зазначаються у висновку експерта, складеному на 

замовлення учасника справи? 

263. Які додаткові відомості мають бути зазначені у змісті позовної заяви у 

разі пред’явлення позову особами, які діють на захист прав, свобод та 

інтересів іншої особи?     

264. Які документи має подати заявник, пропустивши строк касаційного 

оскарження ухвали суду апеляційної інстанції? 

265. Які з перелічених доказів НЕ можна вважати належними у справі про 

розлучення подружжя? 

266. Які з перелічених процесуальних прав НЕ належать відповідачу в 

позовному провадженні? 

267. Які засоби забезпечення доказів можна застосувати, якщо свідок 

планує довготривале відрядження? 

268. Які критерії відмежування справ цивільної юрисдикції 

269. Які положення закону має застосувати суд, якщо під час розгляду 

справи було внесено зміни до ЦПК України? 

270. Які процесуальні дії суд здійснює під час допиту свідків, які не 

досягли шістнадцятирічного віку? 

271. Які процесуальні наслідки повторної неявки в судове засідання 

позивача, повідомленого належним чином, якщо від нього не надійшла 

заява про розгляд справи за його відсутності?  

272. Які справи НЕ розглядаються у порядку окремого провадження 

цивільного судочинства? 

273. Які судові витрати підлягають оплаті при зверненні в суд із заявою 

про видачу судового наказу? 

274. Яку з перелічених справ суд розглядає в порядку окремого 

провадження?    

275. Яку функцію виконує прокурор у цивільному процесі? 

276. Якщо зі зміною предмета або підстав позову або поданням зустрічного 

позову змінилися обставини, що підлягають доказуванню, суд: 

277. Якщо позивач відповідно до ухвали суду у встановлений строк 

виконає вимоги щодо усунення недоліків, які містить позовна заява, то 

позовна заява вважається поданою 

278. Якщо сторони під час укладення мирової угоди не передбачили 

порядку розподілу судових витрат, то 

279. Якщо учасником справи пропущено процесуальний строк, встановлений 

судом, суд: 


