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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 кримінально-

правових 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 

Завдання. Специфіка захисту прав громадян не пов'язана із їх порушенням. Додаткові умови 

їх підвідомчості. Відсутність спору про право цивільне. Особливості визначення суб'єктного 

складу. 

Задача. В порядку підготовки справи про усиновлення суддя місцевого суду за місцем проживання 

усиновлюваної дитини направив відповідному органу опіки і піклування за місцем проживання заявників 

(вони проживали в іншому місті) вимогу подати суду документи, що підтверджують доцільність 

усиновлення. Необхідні документи були відправлені поштою і одержані судом ще до судового розгляду. В 

процесі судового розгляду, коли вказані документи були уже досліджені, в судове засідання з`явився 

представник органу опіки і піклування, який звернувся з клопотанням залучити його до участі в справі. 

Суддя відмовив у задоволенні клопотання, мотивуючи тим, що участь органу опіки і піклування в справах 

про усиновлення є не обов`язковою і заслуховувати думку його представника немає потреби, оскільки 

необхідні суду документи уже досліджені. 

Дайте оцінку діям суду. 

 

Варіант ІІ 
Завдання. Справи про визначення правового стану особи і його правове значення. Про 

визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним. Розгляд судом справ про надання 

неповнолітній особі повної цивільної дієздатності. Про визнання громадянина безвісно відсутнім  

чи про оголошення громадянина померлим. 

Задача. Під час розгляду справи про визнання громадянина Калачика Т. недієздатним суд запросив в 

судове засідання експерта-психіатра, який надав суду свій висновок. З усних пояснень експерта стало 

зрозуміло, що його висновок базується на поверховому  огляді Калачика Т. та багаторічному досвіді. 

Представник Калачика Т. просив суд не брати до уваги цей доказ, оскільки він не відповідає вимогам ЦПК, 

і вирішити справу на підставі інших доказів, що є в справі, - показаннях свідків, медичній довідці з 

відомчої поліклініки. 

Які вимоги передбачені ЦПК до висновку експерта? Як має діяти суддя в цьому випадку? 

 

Варіант III 

Завдання. Провадження по справах про усиновлення. 

Задача. До суду з заявою про визнання  Абрамець Л. обмежено дієздатним звернулася його мати 

Абрамець М., яка поживає окремо від сім’ї сина. В заяві зазначалося, що Абрамець Л. зловживає 

спиртними напоями та ставить свою дружину та малолітнього сина, які живуть з ним разом, в тяжке 

матеріальне становище. 

Чи може мати Абрамець М. звернутись до суду із заявою?  

Відповідно до яких умов Абрамець М. може бути надане право на звернення до суду в цій справі? 

Хто може звернутись до суду за захистом інтересів неповнолітнього сина? 

 

Варіант ІV 
Завдання. Справи про встановлення фактів, які мають юридичне значення.  

Задача. Під час стоянки військового судна біля берегів Греції матрос Світлик Д., який стояв на вахті, 

вночі зник. Оскільки  в той час була штормова погода, то є підстави вважати, що він загинув. Однак 

незначна відстань від берега дає можливість говорити про втечу.  

Як має вирішити справу суддя, до якого звернулось командування Військово-морських сил 

через чотири місяці після зазначеної події з заявою про оголошення Світлик Д. померлим? 

 

Варіант V 
Завдання. Провадження у справах про відновлення прав на втрачені цінні папери на 

пред'явника та векселі (визивне провадження). 
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Задача. Після відсутності понад один рік Лаврика Т. його дружина звернулася до суду з заявою про 

визнання його безвісно відсутнім з метою отримання пенсії та відшкодування шкоди, оскільки останній 

зник під час перебування у службовому відрядженні на Кавказі. Коли його бачили співробітники востаннє, 

геолого-розвідувальна партія, до якої належав, займалась пошуком нафти у гірському районі поблизу 

району військових дій. 

Які дії маж провести суддя по підготовці цієї справи до судового розгляду?  

Хто має бути притягнений до участі у справі? Визначте предмет доказування. 

 

Варіант VІ                                            
Завдання. Справи про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність. 

Задача. 21.06.08р. під час морських маневрів з військового корабля зник матрос Артамон Н. Шторм 

та порушення матросом правил безпеки, оскільки в той момент, коли його змило хвилею з міноносця, він 

був без рятувального жилета, дають підстави вважати, що він загинув. Прокуратурою була порушена 

кримінальна справа, яка за відсутністю складу злочину була закрита. До сім’ї Артамона Н. належить 

дружина та донька 5-ти років 

Які додаткові питання має поставити адвокат перед тим, як дати пораду дружині Артамона ?  

Що б Ви порадили дружині Артамона Н., як адвокат? 

Через який час вона може звернутись до суду, якщо сьогодні 21.07.09 року?  

Складіть заяву до суду в інтересах дружини Артамона Н. 

 

Варіант VІІ 
Завдання. Розгляд судом справ про визнання спадщини відумерлою. 

Задача. Шевунко Л. звернулася до суду з заявою про оголошення її чоловіка померлим, з метою 

отримання спадщини, оскільки  він був направлений командуванням військової частини для проходження 

служби в Афганістан. Повідомлення командування військової частини, що її чоловік пропав без вісті, 

надійшло п’ять років тому. До особистого майна чоловіка належав будинок, який він одержав від батька в 

дар, та в якому вона проживала разом з двома неповнолітніми дітьми.  

Які дії судді? 

Хто має   брати участь у справі як заінтересована особа? 

 

Варіант VІІІ 

Завдання. Розгляд заяви про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку. 

Задача. Жолудь Р. та Мироненко П. довгий час перебували у фактичних шлюбних відносинах, але 

шлюб не зареєстрували. Від цього шлюбу Жолудь Р. народила дитину, а через рік сторони зареєстрували 

шлюб в органах РАЦСу. Мироненко П. загинув в ДТП. Для того, що одержати для дочки пенсію Жолудь Р. 

звернулася до суду з заявою про встановлення факту батьківства. Її вимога була задоволена. Орган РАЦСу 

видав свідоцтво про народження доньки Жолудь Р., в якому батьком дитини був зазначений Мироненко П. 

Чи підлягає судовому встановленню факт батьківства? 

Визначіть батьків і заінтересованих осіб по справі. 

 

Варіант ІХ  
Завдання. Розгляд судом справ про обов’язкову госпіталізацію до протитуберкульозного 

закладу. 

Задача. До суду м. Жидачева звернулася з заявою Черненко Т. про встановлення факту, що вона є 

дочкою померлого Черненка О., зазначивши, що це їй необхідне для одержання спадщини – частки в 

будинку володінні та вкладу в кредитній установі. До заяви були додані – довідка РАЦСу, що актовий 

запис про народження Черненко Т. в м Львові відсутній та що актові книги з 1924 по 1940 рік не 

збереглися, довідка будинку управління №37, про те, що заявниця проживає в м. Львові по вул. Зеленій, 10, 

та довідку про те, що вона пенсіонерка. В судовому засіданні було встановлено, що Черненко Т. в м. 

Жидачів приїхала, щоб подати заяву до суду тому, що свідки по справі Карась і Бриз проживають тут. 

Допитані свідки стверджували, що дійсно вони знають Черненко Т. як дочку Черненко О. і що між нею, її 
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двома сестрами та братом після смерті батька три роки йде спір про поділ будинку та іншого спадкового 

майна. 

Суд відмовив Черненко Т. в задоволенні заяви, обґрунтувавши своє рішення тим, що заявниця 

порушила правила про . 

Чи можна погодитись з таким рішенням суду? 

 

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: Закон України, 18 берез. 2004 р. // Відом. 

Верхов. Ради України. – 2004. – № 40 – 41. – с. 135. 

 

Судова практика: 

1. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12.06.2009 р. № 2 ―Про застосування 

норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції‖ // 

www.rada.gov.ua 

2. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про визнання громадянина обмежено 

дієздатним чи недієздатним» від 28 березня 1972 року №3 // Постанови Пленуму Верховного Суду України 
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