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МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Контрольна робота – одна із форм перевірки знань, спрямована на більш повне засвоєння
навчальної дисципліни студентами, які навчаються за заочною формою навчання.
Метою виконання контрольної роботи є закріплення, поглиблення й систематизація набутих
студентом теоретичних знань, а також глибше вивчення студентом певних розділів, які в процесі
навчання у зв’язку з обмеженістю часу були розглянуті не в повному обсязі.
Виконання контрольних робіт передбачає наступні цілі: засвоїти та узагальнити певний
теоретичний матеріал, навчитися працювати з нормативно-правовими актами; відшуковувати
необхідні правові норми в кодексах, законах та підзаконних нормативно-правових актах,
адекватно сприймати їх зміст та надавати їм певні коментарі; робити висновки, здійснювати їх
обґрунтування; навчитися складати основні типові документи та інше.
У процесі написання контрольної роботи слід дотримуватись таких вимог:
1) відповідність основних положень роботи законам України, указам Президента та
постановам уряду України;
2) змістовність і конкретність викладення;
3) достатня повнота викладення питання, тобто слід повністю розкрити явище або елементи
досліджуваного процесу, розглянути всі сторони проблеми;
4) завершеність викладення кожної думки;
5) виключення повторів;
6) юридична грамотність;
7) акуратне оформлення контрольної роботи.
Виконана контрольна робота має свідчити про глибоке вивчення рекомендованих джерел:
законодавчих актів, спеціальної та додаткової літератури.
Під час виконання роботи студент повинен ознайомитися з навчальною літературою,
монографічними дослідженнями, періодичною літературою, нормативно-правовими актами та
судовою практикою відповідного спрямування.
ВИБІР ЗАВДАННЯ,СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Контрольну роботу має виконувати кожен студент індивідуально в письмовій формі
відповідно до навчальних планів і запропонованих завдань. Вибір теми контрольної роботи
здійснюється із загального переліку завдань, які затверджені на засіданні кафедри кримінальноправових дисциплін, як правило, на початку відповідного семестру.
Теми контрольних робіт вибираються залежно від початкової літери прізвища студента
(кожен студент обирає той варіант контрольної роботи, який відповідає першій літері його
прізвища).
Для студентів 6 курсу заочної форми навчання:
Варіант І - виконують студенти, прізвище яких починаються з букви - А,Б,В,Г
Варіант II - Д,Е,Є,Ж,3
Варіант III - І,Ї,Й,Ка,Кі
Варіант ІV - Ке,Ко,Ку
Варіант V - К,Л
Варіант VІ - М,Н
Варіант VІІ - О,П,Р,С
Варіант VІІІ - Т,У,Ф,Х
Варіант IX – Ц,Ч,Ш,Щ,Ю,Я
Контрольна робота повинна мати чітку й логічну структуру. Контрольна робота повинна
містити:
зміст;
основну частину (структуризовану за завданнями);
висновки
список використаних джерел
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Контрольна робота виконується на аркушах стандартного розміру 297x210 мм /поля: ліве-30
мм, праве - 10 мм, верхнє і нижнє - 25 мм, шрифт — 14, інтервал між рядками — 1,5/ або в
шкільних зошитах. Мова написання роботи - державна. Титульна сторінка роботи оформляється
згідно Додатку 1. Обсяг контрольної роботи – 10-15 сторінок друкованого тексту (формат А4), або
15-20 сторінок – рукописного. Нумерація сторінок проставляється, починаючи з плану роботи.
Титульний аркуш вважається першою сторінкою і номер на ньому не ставиться.
Список використаних джерел містить перелік літератури та інших джерел, використаних під
час написання роботи. Список використаних джерел оформляють у такому порядку:
1. Законодавство.
2. Судова практика.
3.Спеціальна юридична література та публікації в періодичних виданнях (в алфавітному
порядку за прізвищами авторів, а колективні монографії — за назвою роботи).
Усі джерела, включені до списку використаних джерел, нумеруються послідовно в
алфавітному порядку. Завершену контрольну роботу студенти подають на кафедру згідно із
встановленим терміном.
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Роботи, які не відповідають встановленим вимогам, повертаються на доопрацювання.
Прийом і повернення контрольної роботи на доопрацювання здійснюється через лаборанта
кафедри цивільного права та процесу.
Контрольна робота оцінюється за результатами перевірки («зараховано», «не зараховано»).
Студент, який отримав за виконання своєї контрольної роботи «не зараховано», не допускається
до заліку з даної дисципліни.
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 6 КУРСУ ЗАОЧНОЇ
ФОРМИ НАВЧАННЯ
Варіант І
1. Форми та способи захисту цивільних прав в Україні.
2. Роль правосуддя по цивільних справах в реалізації концепції правової держави і
конституційного права на судовий захист.
Варіант ІІ
1. Джерела цивільного процесуального права в Україні.
2. Норми цивільно-процесуального права, їх система. Дія норм цивільного процесуального
права в часі і просторі.
Варіант III
1. Поняття та система принципів в цивільному процесі в Україні.
2. Передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин.
Варіант ІV
1. Процесуальні права і обов’язки сторін, їх класифікація.
2. Неналежна сторона у справі: поняття, порядок заміни за процесуальним законом різних
країн.
Варіант V
1. Процесуальне правонаступництво.
2. Поняття третіх осіб. Відмінність третіх осіб від інших суб'єктів процесуальних відносин.
Варіант VІ
1. Види судового представництва в Україні.
2. Повноваження процесуального представника.
Варіант VІІ
1. Участь в цивільному процесі фізичних та юридичних осіб, яким законом надано право захищати
права, свободи та інтереси інших осіб.
2. Поняття процесуальних строків і їх значення.
Варіант VІІІ
1. Порядок передачі справи з одного суду до іншого в країнах ЄС.
2. Правові наслідки недотримання правил про підсудність. Зміна підсудності.
Варіант ІХ
1. Заходи процесуального примусу: види, порядок та підстави їх застосування.
2. Поняття і мета судового доказування.
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ДЖЕРЕЛА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ПРИ НАПИСАННІ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
1. Конституція України, 28 черв. 1996 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 30. – с. 141.
2. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.04. - Відомості Верховної Ради України від
08.10.2004 - 2004 р., № 40, (№№ 40-42), стор. 1530, стаття 492.
Судова практика:
1. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 р. №2 «Про застосування норм
цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції». –
http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/623809DCB56E022BC2256C95003CF7EA
2. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22 грудня 2006 р. № 9 «Про практику
застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення
позову». – http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/623809DCB56E022BC2256C95003CF7EA
3. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 лютого 2009 р. № 1 «Про судову практику у
справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної
особи» - http://www.scourt.gov.ua
Література:
1. . Защита прав и интересов в суде: Кройтор В.А. Научно-практическое пособие. - 4-е изд., испр. и
доп. -- Харьков: Эспада, 2003. -- 520с.
2. Балюк М.І., Луспеник Д.Д.. Практика застосування цивільного процесуального кодексу України
(цивільний процес у питаннях і відповідях). Коментарії, рекомендації, пропозиції. Серія «Судова
практика». – Х.: Харків юридичний, 2008.
3. Васильева Г.Д. Защита против иска в гражданском судопроизводстве. –Красноярск: Изд-во
Краснояр. Ун-та, 1982. 108с.
4. Гражданский процессуальный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Червоный
Ю.С., Волосатый Г.С., Ермолаева Е.О. и др. – Х.: Одиссей, 2007. – 792с.
5. Гражданское процессуальное право Украины / Под ред. В.В. Комарова. – Х.: Право, 2001.
6. Гурвич М. А. Учение об иске. М., 1981.
7. Гурвич М.А. Право на иск. –М.: Изд-во ВЮЗИ, 1983. –78с.
8. Добровольский А.А., Иванова С.А. Основные проблемы исковой формы защиты права. –М.: Издво Моск. ун-та, 1979. –157с.
9. Зайцев И. М. Функции иска в судопроизводстве // Государство и право. 1996, № 7.
10. Зейкан Я.П. Захист у цивільній справі. Науково-практичний коментар (2-е вид., стереотип.). – К.:
КНТ, 2008. – 488с.
11. Зейкан Я.П. Коментар Цивільного процесуального кодексу України / 2-ге вид., доп. – К.:
Юридична практика, 2007. – 592 с.
12. Кілічава Тетяна Михайлівна. Цивільний процес: Навч. посіб. для дистанційного навчання /
Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". — К. : Ун-т "Україна", 2006. — 216с.
13. Кравчук В.М. Тактика цивільного процесу: захист проти позову // Підприємництво, господарство і
право. – 2002. - №8.
14. Кравчук В.М., Угриновська О.І. Науково-практичний коментар Цивільного процесуального
кодексу України. - К.: Істина, 2006. – 944с.
15. Луспеник Д.Д. Застосування новел ЦК і ЦПК України в судовій практиці. – Харків: Харків
юридичний, 2005.
16. Луспеник Д.Д. Настільна книга професійного судді при розгляді цивільних справ (складання
судових процесуальних документів за новим ЦПК України). – Харків: Харків юридичний, 2005.
17. Нескороджена Л. Л., Щербак С. В., Сіроткіна М. В. Цивільний позов, моральна шкода та її
компенсація у кримінальному та цивільному судочинстві: теорія і практика: наук.-практ. посібник — К. :
Видавець Фурса С.Я. ; КНТ, 2008. — 416с.
18. Осокина Г. Л. Право на защиту в исковом производстве. Томск,1990.
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19. Пашук А.Й. Позов у радянському цивільному процесуальному праві. Лекції із спецкурсу. –Львів:
Вид-во Львів. ун-ту. –1971 р.
20. Пуданс-Шушлебіна К.Ю. Зустрічний позов, як засіб захисту інтересів суб’єктів публічної влади //
Вісник Верховного Суду України. – 2008. - №4.
21. Пушкар Є.Г. Правова природа права на судовий захист: Проблеми формування суверенної
правової української держави // Вісник Львівського ун-ту. Сер. юрид. 1993. Вип.30.
22. Пушкарь Е.Г. Конституционное право на судебную защиту. –Львов: Вища шк. Изд-во Львов. унта, 1982. –215с.
23. Пушкарь Е.Г., Богдан Й.Г. Порядок реализации права на судебную защиту в советском
гражданском процессе. Львов: Изд-во. Львов ун-та, 1987. –67с.
24. Тимченко Г. Мирова угода в науці цивільного процесуального права // Право України. – 2004. - №8.
25. Усенко В.Ф. Цивільний процес: Навчальний посібник / В.Ф. Усенко, Л.А. Грабовський, Д.І.
Минюк; Національна академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2005.
26. Фазикош Г. Змагальний тип цивільного судочинства та вплив змагальних процедур на судове
рішення // Право України. - 2002. - №12.
27. Фурса С.Я., Фурса Є.І., Щербак С.В. Цивільний процесуальний кодекс України: Науковопрактичний коментар: У 2 т. / За заг. ред. С.Я.Фурси. - К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2006. - Т.1. – 912с.
28. Фурса С.Я., Фурса Є.І., Щербак С.В., Нескороджена Л.Л., Лазько Г.З., Кучер Т.М. Цивільний
процес України: кредитно-модул. навч. посіб.-практикум / Центр правових досліджень Фурси / С.Я.Фурса
(ред.). — К. : Видавець Фурса С.Я.; КНТ, 2009. — 453с.
29. Фурса С.Я., Щербак С.В., Євтушенко О.І.. Цивільний процес України. Проблеми і перспективи:
наук.-практ. посібник / Центр правових досліджень Фурси — К.: Видавець Фурса С.Я., 2006. — 448с.
30. Цивільне процесуальне право України: Навчальний посібник / За заг. ред. С.С. Бичкової. – К.:
Атіка, 2006.
31. Цивільне судочинство. Судова практика.; за заг. ред. А.Г. Яреми. – К.: Юрінком Інтер, 2008.
32. Цивільний процес України: Чорнооченко С.І. Навчальний посібник. — Київ: Центр навчальної
літератури, 2004. — 292с.
33. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. / Бичкова С.С.,
Білоусов Ю.В., Бірюков В.І. та ін.; за заг. ред. С.С. Бичкової. – К.: Атіка, 2008. – 840с.
34. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. В.В.Комарова. –
Х.: Одіссей, 2001.
35. Штефан М.Й. Цивільний процес: Підручник для юрид. спец. вищих закладів освіти. — К. : Ін Юре,
1997. — 608с.
36. Щеглов В.Н. Иски о судебной защите гражданского права: Лекции для студентов. –Томск: изд-во
Томск. ун-та, 1987. –166с.
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