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Консультативна допомога кафедри
Очні консультації: з 14.00 до 16.30 відповідно до графіка чергувань науковопедагогічних працівників кафедри.
Online-консультації: за допомогою електронної пошти (k008@naiau.kiev.ua),
месенджерів і платформи Zооm, Пн-Пт з 9:00 до 16:00.
1. Коротка анотація до навчальної дисципліни.
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Особливості розгляду окремих категорій
цивільних справ» є система знань у галузі цивільного процесуального права, необхідних і
достатніх для формування цілісного уявлення про закономірності цивільно-процесуального
регулювання та процесуальних особливостей розгляду і вирішення окремих категорій
цивільних справ.
Формами навчання є лекції (відеолекції), практичні та семінарські заняття (аудиторно
або в режимі он-лайн, з використанням відео-конференції, за допомогою Skype, Zoom, інших
освітніх веб-технологій, інтерактивних електронних курсів, блогів, чатів, форумів та ін.).
Ключовими питаннями, що підлягають вивченню, є такі: особливості розгляду
цивільних справ в порядку позовного провадження; специфіка розгляду цивільних справ в
порядку окремого та наказного провадження; судовий розгляд справ, що виникають із
цивільних правовідносин; судовий розгляд цивільних справ, що виникають із сімейних
правовідносин; судовий розгляд цивільних справ, що виникають із трудових правовідносин;
судовий розгляд цивільних справ, що виникають із житлових правовідносин.
2. Мета та цілі навчальної дисципліни.
Мета викладання навчальної дисципліни «Особливості розгляду окремих категорій
цивільних справ» полягає у досягненні всебічного повного розуміння здобувачами вищої
освіти суті та процесуальних особливостей розгляду і вирішення окремих категорій
цивільних справ, а також вміння застосовувати здобуті теоретичні знання у практичній
роботі.
Основними цілями вивчення дисципліни «Особливості розгляду окремих категорій
цивільних справ» є формування у здобувачів вищої освіти системи науково-теоретичних та
практичних знань з теоретичних положень науки цивільного процесуального права України;
ознайомлення їх із процедурою захисту окремих категорій суб’єктивних прав, свобод та
інтересів у порядку цивільного судочинства; формування навичок правильного застосування
отриманих знань при вирішенні конкретних практичних завдань, а також правильного
тлумачення норм цивільного процесуального права.
3. Формат навчальної дисципліни.
Навчальна дисципліна проводиться в очній (offline) та змішаній (blended) формах
відповідно до тематичного плану та розкладу занять.
4. Результати навчання
Результати вивчення дисципліни деталізують програмні результати навчання,
передбачені відповідним стандартом вищої освіти України, що забезпечує здобувачам вищої
освіти набуття необхідних компетентностей.
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Компетентності відповідно до другого рівня вищої освіти ступеня магістр зі
спеціальності 081 «Право»
Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або
Інтегральна
інноваційного характеру у сфері права.
компетентність
ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу
Загальні
інформації з різних джерел.
компетентності
ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК8. Здатність спілкуватися з представниками інших
професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей
знань/видів економічної діяльності).
ЗК9. Здатність працювати в міжнародному контексті.
 ЗК10. Здатність розробляти проекти та управляти
ними.
ФК1. Здатність застосовувати принципи верховенства
Спеціальні
(фахові,
предметні) компетентності права для розв’язання складних задач і проблем, у тому числі,
у ситуаціях правової невизначеності.
ФК2. Здатність аналізувати та оцінювати вплив правової
системи Європейського Союзу на правову систему України.
ФК3. Здатність аналізувати та оцінювати вплив
Конвенції про захист прав людини та основоположних
свобод, а також практики Європейського суду з прав людини
на розвиток правової системи та правозастосування в Україні.
ФК4. Здатність оцінювати взаємодію міжнародного
права та міжнародних правових систем з правовою системою
України.
ФК5. Здатність використовувати сучасні правові
доктрини та принципи у правотворчості та в процесі
застосовування інститутів публічного і приватного права, а
також кримінальної юстиції.
ФК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові
рішення, давати розгорнуту юридичну аргументацію.
ФК7. Здатність застосовувати знання та розуміння
основних засад (принципів) та процедур судочинства в
Україні.
ФК8. Здатність застосовувати медіацію та інші правові
інструменти альтернативного позасудового розгляду та
вирішення правових спорів.
ФК13. Здатність доносити до фахівців і нефахівців у
сфері права інформацію, ідеї, зміст проблем та характер
оптимальних рішень з належною аргументацією.
ФК15. Здатність самостійно готувати проекти актів
правозастосування, враховуючи вимоги щодо їх законності,
обґрунтованості та вмотивованості.
Здобувачі другого рівня вищої освіти ступеня магістр зі спеціальності 081 «Право»
повинні продемонструвати такі результати навчання:
ПРН 3. Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних
джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, статистичні,
тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи
дослідження.
ПРН 7. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати
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варіанти їх розв’язання.
ПРН 8. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно
опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових досліджень та
практичної діяльності.
ПРН 9. Генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології у наданні правничих
послуг.
ПРН 10. Аналізувати взаємодію міжнародного права та міжнародно-правових систем з
правовою системою України на основі усвідомлення основних сучасних правових доктрин,
цінностей та принципів функціонування права.
ПРН 13. Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових
інститутів.
ПРН 14. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування.
ПРН 15. Мати практичні навички розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією
процесуальних функцій суб’єктів правозастосування.
ПРН 16. Брати продуктивну участь у розробці проектів нормативно-правових актів,
обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати результати їх впливу на
відповідні суспільні відносини.
ПРН 17. Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі правозастосування
у різних сферах професійної діяльності.
5. Обсяг навчальної дисципліни (денна/заочна)
Вид заняття
Загальна кількість годин
Лекції
8 год. / 6 год.
семінарські заняття / практичні
28/30 год. / 8/8 год.
самостійна робота
69 год. / 113 год.
6. Ознаки навчальної дисципліни (денна/заочна):
рік навчання
Рік викладання
Семестр
спеціальність
здобувачів
вищої освіти
2020-2021
2/3
Право
І / ІІ

Нормативний/
вибірковий
вибірковий (В)

7. Пререквізити:
філософія правозастосування та логіка юридичної аргументації; сучасні методології
науково-правових досліджень; юридична компаративістика; нормопроектувальна та
правозастосовна діяльність юриста; право інтелектуальної власності
Постреквізити:
інформаційні системи та технології в правозастосовчій діяльності; цивільне
процесуальне право: сучасні аспекти правозастосування; цивільне право: сучасні аспекти
правозастосування; сучасні аспекти спадкового права; сучасні аспекти договірного права
8. Технічне та програмне забезпечення/обладнання.
наявні технічні та комп’ютерні
З боку здобувачів вищої освіти:
пристрої з можливістю роботи в мережі
Internet.
наявні технічні та комп’ютерні
З боку науково-педагогічних
пристрої з можливістю роботи в мережі
працівників та навчального закладу:
Internet, використання доступних освітніх
он-лайн платформ, відповідне навчально-
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методичне забезпечення (навчальна та
робоча програма навчальної дисципліни
«Особливості розгляду окремих категорій
цивільних
справ»,
плани-конспекти
проведення занять, методичні розробки
організації самостійної та роботи здобувачів
вищої освіти, тестові завдання для
проведення поточного та підсумкового
контролю засвоєння теоретичних знань,
тощо.
9. Політики курсу.
Досягається за допомогою наступних складових:
1) здобувач вищої освіти має погодитися на дотримування принципів академічної
доброчесності;
2) самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового
контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога
застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);
3) посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень,
відомостей;
4) надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої)
діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації;
5) засвоєння тем пропущених лекційних занять здійснюється шляхом відпрацювання
здобувачем вищої освіти (співбесіда, реферат, презентація, доповідь тощо). Пропущені
практичні та (або) семінарські заняття, незалежно від причини пропуску, та незадовільні
оцінки здобувач вищої освіти відпрацьовує науково-педагогічному працівникові згідно з
графіком консультацій до складання підсумкового контролю з обов'язковою відміткою у
журналі групи.
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Вид
навчальног
о заняття
Тема 1. Особливості розгляду
цивільних справ в порядку
позовного провадження (19
год.)
(л - 2 год., сем - 4 год., пр.з. – 4
год., сам.р. – 9 год.)
Вплив характеру матеріальних
правовідносин на особливості
розгляду
і
вирішення
цивільних
справ.
Співвідношення загальних та
спеціальних
процесуальних
норм. Характеристика окремих
процесуальних
інститутів.
Цивільна
юрисдикція.
Предметна
та
суб’єктна
юрисдикція.
Інстанційна
юрисдикція.
Територіальна
юрисдикція
(підсудність).
Учасники судового процесу.
Докази та доказування. Судові
витрати.
Питання до заняття:
1. Поняття та особливості
процесуальної
форми
позовного провадження.
2. Цивільна юрисдикція .
3. Предметна та суб’єктна
юрисдикція.
4. Інстанційна юрисдикція.
5. Територіальна юрисдикція
(підсудність).
6. Склад суду. Відводи.
7. Учасники
судового
процесу.
8. Відкриття провадження у
справі.
9. Підготовче провадження.
10. Врегулювання спору за
участю судді.
11. Розгляд справи по суті.
Тема 2. Специфіка розгляду
цивільних справ в порядку
окремого
та
наказного
провадження (28 год.)
(л - 2 год., сем - 8 год., пр.з. – 6
год., сам.р. – 12 год.)
Обмеження
цивільної
дієздатності фізичної особи.
Визнання
фізичної
особи
недієздатною.
Надання
неповнолітній особі повної
цивільної
дієздатності.
Надання права на шлюб.
Визнання
фізичної
особи
безвісно
відсутньою.
Оголошення фізичної особи
померлою.
Усиновлення
дитини громадянами України.
Усиновлення дитини особами
без громадянства, що постійно
проживають
за
межами
України,
або
іноземцями.
Встановлення
фактів,
що
мають юридичне значення.
Встановлення факту родинних
відносин
між
фізичними
особами. Встановлення факту

Права та обов’язки
здобувачів під час
проведення
навчального заняття

Перелік необхідних
завдань, які мають
виконати здобувачі
на занятті

Необхідне
обладнання

Ресурси в
інтернеті,
література

Бал
(оцін
ки)

лекція,
семінар,
практичне
заняття

ноутбук,
проектор

1*

Отримувати
якісні
освітні послуги;
справедливе
та
об’єктивне
ставлення;
виконувати вимоги
освітньої програми
навчальної
дисципліни поважати
гідність,
права,
свободи та законні
інтереси
всіх
учасників освітнього
процесу,
дотримуватися
етичних норм,
тощо

Підготуватися
до
семінарського
заняття. Підготовка
до
занять
буде
дієвою,
якщо
здобувач
творчо
підійде до вивчення
рекомендованих
джерел, дасть їм
критичний
аналіз,
висловить
власну
думку, обґрунтує її
прикладами з судової
практики.
До
семінарського
заняття
здобувач
повинен підготувати
короткі виступи з
кожного
контрольного
питання теми.

5

лекція,
семінар,
практичне
заняття

ноутбук,
проектор

1*

Отримувати
якісні
освітні послуги;
справедливе
та
об’єктивне
ставлення;
виконувати вимоги
освітньої програми
навчальної
дисципліни поважати
гідність,
права,
свободи та законні
інтереси
всіх
учасників освітнього
процесу,
дотримуватися
етичних норм,
тощо

Опрацювати
лекційний матеріал,
підготуватися
до
семінарського
та
практичного занять.
Підготовка до занять
буде дієвою, якщо
здобувач
творчо
підійде до вивчення
рекомендованих
джерел, дасть їм
критичний
аналіз,
висловить
власну
думку, обґрунтує її
прикладами з судової
практики.
До
семінарського
заняття
здобувач
повинен підготувати
короткі виступи з
кожного
контрольного
питання теми. При
підготовці
до
практичного заняття
здобувач
повинен
розв’язати

5

Примітки

10. Схема навчальної дисципліни
Тема заняття, кількість годин
план заняття, тези

7

перебування фізичної особи на
утриманні.
Встановлення
факту каліцтва, якщо це
потрібно для призначення
пенсії або одержання допомоги
за
загальнообов’язковим
державним
соціальним
страхуванням. Встановлення
факту
реєстрації
шлюбу,
розірвання
шлюбу,
усиновлення.
Встановлення
факту проживання сім’єю
чоловіка та жінки без шлюбу.
Встановлення
факту
належності
правовстановлюючих
документів.
Встановлення
факту народження особи в
певний
час
у
разі
неможливості
реєстрації
органом державної реєстрації
актів цивільного стану факту
народження.
Встановлення
факту смерті особи в певний
час у разі неможливості
реєстрації органом державної
реєстрації актів цивільного
стану
факту
смерті.
Встановлення
факту
батьківства.
Встановлення
факту володіння будівлею на
праві приватної власності.
Встановлення факту прийняття
спадщини і місця відкриття
спадщини.
Визнання недійсними або
відновлення прав на втрачені
цінні папери на пред’явника та
векселі.
Передача
безхазяйної
нерухомої речі у комунальну
власність.
Визнання
спадщини
відумерлою.
Надання особі психіатричної
допомоги
у
примусовому
порядку.
Примусова
госпіталізація
до
протитуберкульозного закладу.
Розкриття банками інформації,
яка
містить
банківську
таємницю, щодо юридичних та
фізичних осіб.
Розгляд судом справ про
видачу
і
продовження
обмежувального припису.
Стягнення нарахованої, але не
виплаченої працівникові суми
заробітної плати та середнього
заробітку за час затримки
розрахунку.
Компенсація
витрат на проведення розшуку
відповідача, боржника, дитини
або
транспортних
засобів
боржника.
Стягнення
заборгованості
за
оплату
житлово-комунальних послуг,
телекомунікаційних
послуг,
послуг
телебачення
та
радіомовлення з урахуванням
індексу інфляції та трьох
відсотків річних, нарахованих
заявником
на
суму
заборгованості.
Стягнення
аліментів, якщо ця вимога не
пов’язана із встановленням чи
оспорюванням
батьківства
(материнства) та необхідністю
залучення
інших

запропоновані задачі.
Вирішення
задач
виконується
письмово
з
обов’язковою
аргументацією
та
посиланням
на
відповідні
правові
норми.
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заінтересованих
осіб.
Стягнення аліментів на дитину
у твердій грошовій сумі в
розмірі
50
відсотків
прожиткового мінімуму для
дитини відповідного віку,
якщо ця вимога не пов’язана із
встановленням
чи
оспорюванням
батьківства
(материнства) та необхідністю
залучення
інших
заінтересованих
осіб.
Повернення вартості товару
неналежної якості, якщо є
рішення суду, яке набрало
законної
сили,
про
встановлення факту продажу
товару неналежної якості,
ухвалене
на
користь
невизначеного
кола
споживачів.
Стягнення
заборгованості за договором
(іншим, ніж про надання
житлово-комунальних послуг,
телекомунікаційних
послуг,
послуг
телебачення
та
радіомовлення).
Питання до заняття:
1. Поняття та особливості
процесуальної форми окремого
провадження.
2. Справи, які підлягають
розгляду в порядку окремого
провадження.
3. Особливості
розгляду
певних категорій цивільних
справ в порядку окремого
провадження.
4. Поняття та особливості
процесуальної
форми
наказного провадження.
5. Справи, які підлягають
розгляду в порядку наказного
провадження.
6. Особливості
розгляду
окремих категорій цивільних
справ в порядку наказного
провадження.
7. Скасування та оскарження
судового наказу.
Тема 3. Судовий розгляд
справ, що виникають із
цивільних правовідносин (24
год.)
(л - 2 год., сем - 4 год., пр.з. – 6
год., сам.р. – 12 год.)
Загальна
характеристика
справ, що виникають із
договірних
правовідносин.
Справи
про
визнання
правочину недійсним. Справи
про
визнання
договору
недійсним.
Справи,
що
випливають із договору найму
(оренди) майна. Справи, що
випливають
із
договору
позики.
Справи,
що
випливають із кредитного
договору.
Загальна
характеристика
справ, що пов’язані з правом
власності.
Справи
про
визнання права власності.
Справи про виключення майна
з-під арешту (опису). Справи
про витребування майна із
чужого незаконного володіння.
Загальна
характеристика
справ, що виникають із

лекція,
семінар,
практичне
заняття

ноутбук,
проектор

1*

Отримувати
якісні
освітні послуги;
справедливе
та
об’єктивне
ставлення;
виконувати вимоги
освітньої програми
навчальної
дисципліни поважати
гідність,
права,
свободи та законні
інтереси
всіх
учасників освітнього
процесу,
дотримуватися
етичних норм,
тощо

Опрацювати
лекційний матеріал,
підготуватися
до
семінарського
та
практичного занять.
Підготовка до занять
буде дієвою, якщо
здобувач
творчо
підійде до вивчення
рекомендованих
джерел, дасть їм
критичний
аналіз,
висловить
власну
думку, обґрунтує її
прикладами з судової
практики.
До
семінарського
заняття
здобувач
повинен підготувати
короткі виступи з
кожного
контрольного
питання теми. При
підготовці
до
практичного заняття
здобувач
повинен
розв’язати
запропоновані задачі.
Вирішення
задач

5
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заподіяння шкоди. Справи про
відшкодування
моральної
шкоди.
Справи
про
відшкодування
шкоди,
завданої джерелом підвищеної
небезпеки.
Справи
про
відшкодування громадянинові
шкоди, завданої незаконними
діями органів, що здійснюють
оперативно-розшукову
діяльність, органів досудового
розслідування, прокуратури і
суду.
Справи
про
відшкодування
шкоди,
завданої внаслідок недоліків
товарів.
Справи
про
відшкодування
шкоди,
завданої внаслідок недоліків
робіт (послуг). Справи про
захист гідності, честі та ділової
репутації.
Справи
про
відшкодування
шкоди,
завданої органом державної
влади.
Справи
про
відшкодування
майнової
шкоди фізичній особі, яка
потерпіла від злочину. Справи
про відшкодування шкоди,
завданої робітнику каліцтвом,
професійним захворюванням
або
іншим
ушкодженням
здоров’я,
пов’язаним
з
виконанням ним трудових
обов’язків.
Загальна характеристика справ
в
сфері
спадкових
правовідносин. Справи про
право на спадкове майно і
розподіл його в натурі. Справи
про
визнання
заповіту
недійсним.
Справи
про
визнання додаткового строку
для
прийняття
спадщини.
Справи про вимоги за боргами
спадкодавця.
Питання до заняття:
1. Загальна характеристика
справ, що виникають із
договірних правовідносин.
2. Загальна характеристика
справ, що пов’язані з правом
власності.
3. Загальна характеристика
справ, що виникають із
заподіяння шкоди.
4. Загальна характеристика
справ про успадкування.
Тема 4. Судовий розгляд
цивільних
справ,
що
виникають
із
сімейних
правовідносин (24 год.)
(л - 2 год., сем - 4 год., пр.з. – 6
год., сам.р. – 12 год.)
Загальна
характеристика
справ, що виникають із
шлюбно-сімейних
відносин.
Справи про розірвання шлюбу.
Справи про визнання шлюбу
недійсним.
Справи
про
визначення правового режиму
майна подружжя та його
розподіл.
Справи
про
стягнення аліментів. Справи
про встановлення батьківства
(материнства). Справи про
оспорювання
батьківства
(материнства).
Справи,
пов’язані з вихованням дітей.
Питання до заняття:

виконується
письмово
з
обов’язковою
аргументацією
та
посиланням
на
відповідні
правові
норми.

лекція,
семінар,
практичне
заняття

ноутбук,
проектор

1*

Отримувати
якісні
освітні послуги;
справедливе
та
об’єктивне
ставлення;
виконувати вимоги
освітньої програми
навчальної
дисципліни поважати
гідність,
права,
свободи та законні
інтереси
всіх
учасників освітнього
процесу,
дотримуватися
етичних норм,
тощо

Опрацювати
лекційний матеріал,
підготуватися
до
семінарського
та
практичного занять.
Підготовка до занять
буде дієвою, якщо
здобувач
творчо
підійде до вивчення
рекомендованих
джерел, дасть їм
критичний
аналіз,
висловить
власну
думку, обґрунтує її
прикладами з судової
практики.
До
семінарського
заняття
здобувач
повинен підготувати
короткі виступи з
кожного
контрольного

5
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1. Загальна характеристика
справ, що виникають із
сімейних правовідносин.
2. Особливості
розгляду
справ про розірвання шлюбу та
визнання шлюбу недійсним.
3. Особливості
розгляду
справ
про
визначення
правового
режиму
майна
подружжя та його розподіл.
4. Справи про стягнення
аліментів.
Тема 5. Судовий розгляд
цивільних
справ,
що
виникають
із
трудових
правовідносин (20 год.)
(сем - 4 год., пр.з. – 4 год.,
сам.р. – 12 год.)
Загальна
характеристика
справ, що виникають із
трудових
правовідносин.
Справи про поновлення на
роботі. Справи про стягнення
заробітної плати за час
вимушеного прогулу. Справи
про
визнання
необґрунтованими
дисциплінарних
стягнень.
Справи про стягнення з
працівника
матеріальної
шкоди,
заподіяної
підприємству,
установі,
організації.

семінар,
практичне
заняття

ноутбук,
проектор

1*

Отримувати
якісні
освітні послуги;
справедливе
та
об’єктивне
ставлення;
виконувати вимоги
освітньої програми
навчальної
дисципліни поважати
гідність,
права,
свободи та законні
інтереси
всіх
учасників освітнього
процесу,
дотримуватися
етичних норм,
тощо

семінар,
практичне
заняття

ноутбук,
проектор

1*

Отримувати
якісні
освітні послуги;
справедливе
та
об’єктивне
ставлення;
виконувати вимоги
освітньої програми
навчальної
дисципліни поважати
гідність,
права,
свободи та законні
інтереси
всіх
учасників освітнього
процесу,
дотримуватися
етичних норм,
тощо

Питання до заняття:
1. Загальна характеристика
справ, що виникають із
трудових правовідносин.
2. Справи про поновлення на
роботі.
3. Справи про стягнення
заробітної плати за час
вимушеного прогулу.
4. Справи
про
визнання
необґрунтованими
дисциплінарних стягнень.
Тема 6. Судовий розгляд
цивільних
справ,
що
виникають із житлових
правовідносин (20 год.)
(сем - 4 год., пр.з. – 4 год.,
сам.р. – 12 год.)
Загальна
характеристика
справ,
що виникають
з
житлових відносин. Справи
про
визнання
права
користування
жилим
приміщенням. Справи про
визнання особи такою, що
втратила право користування
жилим приміщенням. Справи
про
стягнення
плати
з
наймачів. Справи, пов’язані з
перебудовою
і
переплануванням
жилих
приміщень. Справи про обмін
жилого приміщення. Справи
про виселення з гуртожитків.
Справи,
пов’язані
з
приватизацією
жилих
приміщень. Справи про виділ
частки з будинку (поділ
будинку), що є спільною

питання теми. При
підготовці
до
практичного заняття
здобувач
повинен
розв’язати
запропоновані задачі.
Вирішення
задач
виконується
письмово
з
обов’язковою
аргументацією
та
посиланням
на
відповідні
правові
норми.
Опрацювати
лекційний матеріал,
підготуватися
до
семінарського
та
практичного занять.
Підготовка до занять
буде дієвою, якщо
здобувач
творчо
підійде до вивчення
рекомендованих
джерел, дасть їм
критичний
аналіз,
висловить
власну
думку, обґрунтує її
прикладами з судової
практики.
До
семінарського
заняття
здобувач
повинен підготувати
короткі виступи з
кожного
контрольного
питання теми. При
підготовці
до
практичного заняття
здобувач
повинен
розв’язати
запропоновані задачі.
Вирішення
задач
виконується
письмово
з
обов’язковою
аргументацією
та
посиланням
на
відповідні
правові
норми.
Підготуватися
до
семінарського
та
практичного занять.
Підготовка до занять
буде дієвою, якщо
здобувач
творчо
підійде до вивчення
рекомендованих
джерел, дасть їм
критичний
аналіз,
висловить
власну
думку, обґрунтує її
прикладами з судової
практики.
До
семінарського
заняття
здобувач
повинен підготувати
короткі виступи з
кожного
контрольного
питання теми. При
підготовці
до
практичного заняття
здобувач
повинен
розв’язати
запропоновані задачі.
Вирішення
задач
виконується
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власністю
(частковою
чи
сумісною).
Питання до заняття:
1. Загальна характеристика
справ,
що виникають
з
житлових відносин.
2. Справи
про
визнання
права користування жилим
приміщенням.
3. Справи
про
визнання
особи такою, що втратила
право користування жилим
приміщенням.
4. Справи про стягнення
плати з наймачів.
1

письмово
з
обов’язковою
аргументацією
та
посиланням
на
відповідні
правові
норми.

Подається у формі додатку окремим списком рекомендованих джерел та інформаційних ресурсів

11. Система оцінювання та вимоги
Участь
в
роботі
впродовж
Загальна
система
оцінювання
семестру/екзамен – 60/40, тобто 100 бальна
навчальної дисципліни
за семестр:
«відмінно» – здобувач демонструє
повні і глибокі знання навчального
матеріалу, достовірний рівень розвитку
умінь та навичок, правильне й обґрунтоване
формулювання
практичних
висновків,
наводить повний обґрунтований розв’язок
прикладів та задач, аналізує причиннонаслідкові
зв’язки;
вільно
володіє
науковими термінами;
«добре» – здобувач демонструє повні
знання навчального матеріалу, але допускає
незначні пропуски фактичного матеріалу,
вміє застосувати його до розв’язання
конкретних прикладів та задач, у деяких
випадках нечітко формулює загалом
правильні відповіді, допускає окремі
несуттєві помилки та неточності розв‘язках;
«задовільно» – здобувач володіє
більшою частиною фактичного матеріалу,
але викладає його не досить послідовно і
логічно, допускає істотні пропуски у
відповіді, не завжди вміє правильно
застосувати набуті знання до розв’язання
конкретних прикладів та задач, нечітко, а
інколи й невірно формулює основні
твердження та причинно-наслідкові зв’язки;
«незадовільно» – здобувач не володіє
достатнім рівнем необхідних знань, умінь,
навичок, науковими термінами
Написання рефератів, доповідей,
Вимоги до письмової роботи (за
презентацій, тощо здійснюється відповідно
умови наявності)
до запропонованої тематики викладачем, з
урахуванням
програми
навчальної
дисципліни.
Під час проведення семінарів
Семінарські та практичні заняття
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(практичних занять) здобувачі працюють у
такому форматі:
1)
викладач оголошує вступну
промову, перевіряє наявність здобувачів та
оголошує навчальні питання заняття;
2)
надається
можливість
оголошення
доповідей,
рефератів,
презентацій тощо;
3)
здобувачі відповідають на
навчальні питання (практичні завдання),
після кожного з них інші здобувачі вносять
свої пропозиції та доповнення, а також
задають додаткові запитання;
4)
викладач підводить підсумки,
відповідає
на
запитання
здобувачів,
оголошує оцінки та оголошує тему та
завдання наступного заняття.
Відсутність
невідпрацьованих
Умови допуску до підсумкового
пропусків занять та незадовільних оцінок, а
контролю
також наявність більше 50% оцінок на
аудиторних заняттях.
Оцінювання компетентності з навчальної роботи здобувача з дисципліни
здійснюється шляхом встановлення відповідного рівня знань за кожне навчальне заняття та
виставлення балів від 2 до 5 (табл. 1).
Таблиця 1
Аудиторна робота
(поточне накопичення балів)

Підсумковий контроль Підсумкова кількість балів
екзамен
Мах 40%

Max 60%

Мах 100%

Тема 1. Тема 2. Тема 3. … Тема 6. Самостійна
робота

Для занесення результатів компетентності здобувача у відомість обліку успішності,
залікову книжку здобувача використовується таблиця співвідношення між рейтингом
здобувача та ECTS оцінками (табл. 2).
Таблиця 2
Шкала оцінювання
Оцінка в
балах

Оцінка за національною
шкалою

90-100

відмінно

А

85-89
75-84
66-74

добре
задовільно

B
C
D
E

незадовільно

Fx
F

60-65
35-59
1-34

Оцінка за шкалою ECTS
Оцінка
Пояснення
відмінне виконання
вище середнього рівня
загалом хороша робота
непогано
виконання
відповідає
мінімальним критеріям
необхідне перескладання
необхідне повторне вивчення
курсу

13

Список рекомендованої літератури:
Нормативно-правові акти
1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня
1996 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua
2. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р. [Електронний
ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua
3. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5 липня 2012 р.
[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua
4. Закон України «Про виконавче провадження» від 2 червня 2016 року.
[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua
5. Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського
суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua
6. Закон України «Про забезпечення права на справедливий суд» від 12 лютого 2015
р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua
7. Закон України «Про міжнародне приватне право» від 23 червня 2005 р.
[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua
8. Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22
вересня 2011 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua
9. Закон України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua
10. Закон України «Про судовий збір» від 8 липня 2011 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua
11. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 р. [Електронний
ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua
12. Закон України «Про третейські суди» від 11 травня 2004 р. [Електронний ресурс].
- Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua
13. Закон України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» від
23 грудня 1997 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua
14. Закон України «Про безоплатну правову допомогу» від 2 червня 2011 року.
[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua
15. Інструкція з діловодства в апеляційному загальному суді, затверджена наказом
Державної судової адміністрації України від 6 січня 2006 р. № 1 // Офіційний вісник
України. – 2006. – № 5. – С. 266. – Ст. 266.
16. Інструкція з діловодства в місцевому загальному суді, затверджена наказом
Державної судової адміністрації України від 27 червня 2006 р. № 68 // Офіційний вісник
України. – 2006. – № 31. – С. 273. – Ст. 2266.
17. Порядок проведення виконавчих дій з організації примусового виконання рішень,
затверджений наказом Міністерства юстиції України від 2 квітня 2012 р. № 512/5 //
Офіційний вісник України. – 2012. – № 27. – С. 23. – Ст. 1018.
18. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 р. № 2 «Про
застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді
першої інстанції» // Вісник Верховного Суду України. – 2009. – № 8. – С. 3.
19. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 р. № 5 «Про
застосування норм цивільного процесуального законодавства, що регулюють провадження у
справі до судового розгляду» // Вісник Верховного Суду України. – 2009. – № 7. – С. 4–8.
20. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 18 грудня 2009 р. № 14 «Про
судове рішення у цивільній справі» // Вісник Верховного Суду України. – 2010. – № 1. – С. 4.
21. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22 грудня 2006 р. № 9 «Про
практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв
про забезпечення позову» // Бізнес: законодавство та практика. – 2007. – № 7. – С. 3.

14

22. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2008 р. № 12 «Про
судову практику розгляду цивільних справ в апеляційному порядку» // Вісник Верховного
Суду України. – 2008. – № 11.
23. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 лютого 2009 р. № 1 «Про
судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, також ділової
репутації фізичної та юридичної особи» // Вісник Верховного Суду України. – 2009. – № 3. –
С. 7.
24. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 березня 2007 р. № 3 «Про
практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про
позбавлення та поновлення батьківських прав» // Вісник Верховного Суду України. – 2007. –
№ 5. – С. 7.
25. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і
кримінальних справ від 30 вересня 2011 р. № 10 «Про судову практику в цивільних справах
про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та
фізичних осіб» // Бізнес-Бухгалтерія-Право. Податки. Консультації. – 2011. – № 45. – С. 28.
26. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і
кримінальних справ від 30 вересня 2011 р. № 11 «Про судову практику застосування статей
353– 360 Цивільного процесуального кодексу України» [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0014740-11.
27. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і
кримінальних справ від 23 грудня 2011 р. № 14 «Про практику розгляду судами заяв у
порядку наказного провадження» [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0014740-11.
28. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і
кримінальних справ від 19 грудня 2014 р. № 13 «Про застосування судами міжнародних
договорів України при здійсненні правосуддя» [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0013740-14.
29. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і
кримінальних справ від 17 жовтня 2014 р. № 11 «Про деякі питання дотримання розумних
строків розгляду судами цивільних, кримінальних справ і справ про адміністративні
правопорушення»
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу
:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0011740-14.
30. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і
кримінальних справ від 17 жовтня 2014 р. № 10 «Про застосування судами законодавства
про судові витрати у цивільних справах» [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0010740-14.
31. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і
кримінальних справ від 17 жовтня 2014 р. № 10 «Про практику розгляду судами скарг на
рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної
виконавчої служби під час виконання судових рішень у цивільних справах» [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0006740-14.
32. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і
кримінальних справ від 14 червня 2012 р. № 10 «Про судову практику розгляду цивільних
справ у касаційному порядку» [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0014740-12.
33. Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних
справ від 01.08.2013 «Аналіз судової практики застосування Закону України "Про
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків" [Електронний ресурс].–
Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua
Додаткова література

15

1. Flaga-Gieruszynska K. Informatization in civil proceedings in Poland / Kinga FlagaGieruszynska // SCIENCIA VINCEMUS! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ.
конф. «Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми», присвяч. 5річчю створення кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури Київського
національного університету імені Тараса Шевченка / [редкол. : Фурса С. Я., Дерій О. О.,
Нікітюк О. М.]. – К. : ЦУЛ, 2016. – С. 83–86.
2. Абрамов С. Н. Гражданский процесс : [учеб. для юрид. ин-тов и юрид. фак. ун-тов]
/ С. Н. Абрамов, В. П. Чапурский, З. И. Шкундин ; общ. ред. С. Н. Абрамова. – М. : Юрид.
изд-во М-ва юстиции СССР, 1948. – 484 с.
3. Фурса С. Докази і доказування у цивільному процесі : [наук.-практ. посіб.] / С.
Фурса, Т. Цюра. – К. : Вид. Фурса С. Я. ; КНТ, 2005. – 256 с.
4. Безпалько І.Л. Завдання сучасного процесуального права України // Людина,
суспільство і держава в умовах реформ та інновацій: зб. Матеріалів Між нар.юрид.наук.практ. конф.: тези наук.доп.: (25 лютого 2016 р.), www.LegalActivity.com.ua. / [відп. за вип.
Зварич Н.І.]. – Київ: МЮНІПК «Актуальна юриспруденція»; АртЕк, 2016. – С.127-130.
5. Бичкова С. С. Окремі аспекти участі адвоката в цивільному процесі України / С. С.
Бичкова, Г. В. Чурпіта // Бюлетень Міністерства юстиції України. – К. : Логос, 2014. – № 9
(155). – С. 116–122.
6. Бичкова С. С. Процесуальна термінологія: проблеми уніфікації / С. С. Бичкова, Г.
В. Чурпіта // Судова апеляція. – 2013. – № 1. – С. 18–24.
7. Бичкова С. С. Судова юрисдикція як наукова проблема / С. С. Бичкова // Правова
доктрина України : у 5 т. – Х. : Право, 2013. – Т. 3 : Доктрина приватного права : [моногр.] /
[Кузнєцова Н. С., Харитонов О. Є., Майданик Р. А. та ін.] ; за заг. ред. Н. С. Кузнєцової. – С.
728–743.
8. Бичкова С. С. Цивільний процесуальний правовий статус осіб, які беруть участь у
справах позовного провадження : [моногр.] / С. С. Бичкова. – К. : Атіка, 2011. – 420 с.
9. Бичкова С. С. Цивільний процесуальний правовий статус осіб, які беруть участь у
справах позовного провадження : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / С. С. Бичкова. – К.,
2011. – 519 с.
10. Бичкова С. С. Цивільний процесуальний статус осіб, які беруть участь у справах
позовного та окремого провадження (порівняльна характеристика) / С. С. Бичкова, Г. В.
Чурпіта // Приватне право і підприємництво : зб. наук. пр. / [редкол. : Крупчан О. Д. (гол.
ред.) та ін.]. – К. : НДІ приват. права і підприємництва НАПрН України, 2013. – Вип. 12. – С.
63–67.
11. Братель О. Позов – цивільний процесуальний та матеріально-правовий
юридичний факт // Підприємництво, господарство і право: щомісячний науково-практичний
юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г.
Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 1 (239). – С. 3-10.
12. Васильєв С. В. Порівняльний судовий процес : [підруч.] / С. В. Васильєв. – К. :
Алерта, 2015. – 352 с.
13. Ганкевич О. М. Судочинство у справах про визнання батьківства, материнства та
його оспорювання : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03
«Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / О. М.
Ганкевич. – К., 2015. – 20 с.
14. Дузінкевич Т. І. Повноваження суду першої інстанції цивільної юрисдикції : дис.
… канд. юрид. наук : 12.00.03 / Т. І. Дузінкевич. – Івано-Франківськ, 2015. – 279 с.
15. Елисейкин П. Ф. Особенности судебного рассмотрения отдельных категорий
гражданских дел : [учеб. пособ.] / П. Ф. Елисейкин. – Ярославль, 1974. – 36 c.
16. Єфімов О. Правові засади підсудності цивільних справ / О. Єфімов // Юридична
Україна. – 2015. – № 6. – С. 29–39.

16

17. Зайвий Т. В. Співвідношення понять «вид цивільного судочинства», «вид
провадження» та «порядок розгляду певних категорій цивільних справ» / Т. В. Зайвий //
Південноукраїнський правничий часопис. – 2011. – № 3. – С. 121–123.
18. Захарова О. С. Цивільні процесуальні правовідносини в системі правових
відносин в Україні / О. С. Захарова // Вісник академії адвокатури України. – 2015. – Т. 12. –
Число 2 (33). – С. 34–40.
19. Каламайко А. Ю. Електронні засоби доказування в цивільному процесі : автореф.
дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / А. Ю. Каламайко. – Х., 2016. – 20 с.
20. Короєд С. О. Вплив юридичної деонтології на формування активної поведінки
судді в цивільному судочинстві щодо застосування правильного способу захисту цивільного
права / С. О. Короєд // Судова апеляція. – 2015. – № 1 (38). – С. 50–57.
21. Короєд С. О. Процесуальне забезпечення ефективності цивільного судочинства :
[моногр.] / С. О. Короєд. – К. : «МП Леся», 2013. – 509 с.
22. Короєд С. О. Способи захисту цивільних прав: правильність визначення та
застосування як одне з завдань цивільного судочинства / С. О. Короєд // Науковий вісник
публічного та приватного права. – 2015. – Вип. 2. – С. 36–42.
23. Мельник Я. Застосування судом інтуїтивного права в судовому засіданні як
онтологія режиму цивільної процесуальної безпеки // Підприємництво, господарство і право:
щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і
підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ,
2016. – № 1 (239). – С. 36-45.
24. Осєтров В. Виконати будь-якою ціною. Позитивне та негативні аспекти нового
Закону про виконавче провадження // Юридична газета. – Київ, 2016. – 20 вересня (№ 38). –
С. 21.
25. Особенности рассмотрения и разрешения отдельных категорий гражданских дел
(исковое судопроизводство) / [Баскаков Е. Я., Ефимов А. Ф., Жуйков В. М. и др.] ; под ред.
И. К. Пискарева. – М. : Издат. дом «Городец», 2005. – 512 с.
26. Особенности рассмотрения отдельных категорий гражданских дел / [Треушников
М. К., Шерстюк В. М., Логинов П. В. и др.] ; под ред. М. К. Треушникова. – М. : Изд-во
Моск. ун-та, 1995. – 336 с.
27. Особенности рассмотрения отдельных категорий гражданских дел : [учеб.
пособие] / под. ред. М. К. Треушникова. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1987. – 304 с.
28. Особливості здійснення суб’єктивних прав учасниками цивільних відносин :
[моногр.] / [Луць В. В., Галянтич М. К., Дзера О. В. та ін.] ; за заг. ред. В. В. Луця. – К. : НДІ
приват. права і підприємництва НАПрН України, 2011. – 319 с.
29. Осокина Г. Л. Гражданский процесс. Особенная часть : [учеб. пособие] / Г. Л.
Осокина. – М. : Норма, 2010. – 960 с.
30. Пашковська Т. Процесуальне законодавство: новації та пропозиції Ради з питань
судової реформи // Юридична газета. – Київ, 2016. – 8 березня (№ 11). – С. 37.
31. Процессуальные особенности рассмотрения отдельных категорий гражданских
дел в суде : [учеб. пособие] / [Агашин В. М. , Газетдинов Н. И., Емикеев П. В. и др.] ; науч.
ред. Я. Ф. Фархатдинов. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1989. – 245 с.
32. Тищенко Ю. Ознаки неплатоспроможності як підстава для порушення
провадження у справі про банкрутство // Наукові записки Інституту законодавства Верховної
Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 8993.
33. Тульчевська Н.В. Проблемні аспекти окремого, наказного провадження та
заочного розгляду справи в межах цивільного, процесуального законодавства України //
Держава та регіони: науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя,
2016. – С. 20-25.
34. Фурса С. Я. Закони України «Про державну виконавчу службу», «Про виконавче
провадження», «Про виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав

17

людини»: Науково-практичний коментар / С. Я. Фурса, Є. І. Фурса, С. В. Щербак ; заг. ред.
С. Я. Фурси. – К. : Вид. Фурса С. Я. ; КНТ, 2008. – 1172 с.
35. Фурса С. Я. Окреме провадження у цивільному процесі України : [навч. посіб.] /
С. Я. Фурса. – К. : Вид-во Київ. ун-ту, 1999. – 309 с.
36. Фурса С. Я. Цивільний процес України. Проблеми і перспективи : [наук.-практ.
посіб.] / С. Я. Фурса, С. В. Щербак, О. І. Євтушенко. – К. : Вид. Фурса С. Я. ; КНТ, 2006. –
448 с.
37. Фурса С. Я. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний
коментар : у 2 т. / С. Я. Фурса, Є. І. Фурса, С. В. Щербак ; за заг. ред. С. Я. Фурси. – К. : Вид.
Фурса С. Я. : КНТ, 2006. – Т. 1. – 912 с.
38. Фурса С. Я. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний
коментар : у 2 т. / С. Я. Фурса, Є. І. Фурса, С. В. Щербак ; за заг. ред. С. Я. Фурси. – К. : Вид.
Фурса С. Я. : КНТ, 2006. – Т. 2. – 800 с.
39. Цивільне процесуальне право : [підруч. для юрид. вузів і ф-тів] / [Комаров В. В.,
Бігун В. А., Кац С. Ю. та ін.] ; за ред. В. В. Комарова. – Х. : Основа, 1992. – 416 с.
40. Цивільне процесуальне право України : [навч. посіб.] / [Бичкова С. С., Бобрик В.
І., Ізарова І. О. та ін.] ; за заг. ред. С. С. Бичкової. – [2-ге вид., допов. і переробл.]. – К. :
Атіка, 2007. – 404 с.
41. Цивільне процесуальне право України : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] /
[Бичкова С. С., Бірюков І. А., Бобрик В. І. та ін.] ; за заг. ред. С. С. Бичкової. – К. : Атіка,
2009. – 760 с.
42. Цивільний процес : [інтерактивний курс] / [Філіп’єв А., Самолюк В., Зінчук Д. та
ін.]. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2007. – 616 с.
43. Цивільний процес : [навч. посіб.] / [Андрушко А. В., Білоусов Ю. В., Стефанчук Р.
О. та ін.] ; за ред. Ю. В. Білоусова. – К. : Прецедент, 2006. – 293 с.
44. Цивільний процес України : [навч. посіб. для підготов. до іспиту] / [Погрібний С.
О., Гонгало Р. Ф., Волкова Н. В. та ін.]. – Х. : Одіссей, 2010. – 184 с.
45. Цивільний процес України : [навч. посіб.] / [Кучер В. О., Курило Т. В., Парасюк
М. В. та ін.] ; за ред В. О. Кучера. – Л. : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2013. – 588 с.
46. Цивільний процес України : [підруч.] / [Білоусов Ю. В., Богдан Й. Г., Гетманцев
О. В. та ін.] ; за заг. ред. М. М. Ясинка. – К. : Алерта, 2014. – 744 с.
47. Цивільний процес України : [підруч.] / [Ківалов С. В., Мінченко Р. М., Погрібний
С. О. та ін.] ; за ред. Р. М. Мінченко, І. В. Андронова. – Х. : Одіссей, 2012. – 496 с.
48. Цивільний процес України : [підруч.] / [Харитонов Є. О., Харитонова О. І.,
Андронов І. В. та ін.] ; за ред. Є. О. Харитонова, О. І. Харитонової, Н. Ю. Голубєвої. – К. :
Істина, 2011. – 536 с.
49. Цивільний процес України : [підруч.] / [Червоний Ю. С., Волосатий Г. С.,
Єрмолаєва В. О. та ін.] ; за ред. Ю. С. Червоного. – К. : Істина, 2007. – 392 с.
50. Цивільний процес України : Академічний курс : [підруч. для студ. юрид. спец.
вищ. навч. закл.] / [Фурса С. Я., Фурса Є. І., Гетманцев О. В. та ін.] ; за ред. С. Я. Фурси. – К.
: Вид. Фурса С. Я. : КНТ, 2009. – 848 с.
51. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар /
[Харитонов Є. О., Харитонова О. І., Васильченко В. В. та ін.] ; за ред. Є. О. Харитонова, О. І.
Харитонової, В. В. Васильченка, Н. Ю. Голубєвої. – Х. : Одіссей, 2009. – 952 с.
52. 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. – 840 с.
53. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар /
[Бичкова С. С., Білоусов Ю. В., Бірюков В. І. та ін.] ; за заг. ред. С. С. Бичкової. – [2-ге вид.,
допов. і переробл.]. – К. : Атіка, 2010. – 896 с.

18

54. Цивільний процесуальний кодекс Української РСР. Науково-практичний
коментар / [Беленчук І. А., Будзилович І. С., Васильченко М. М. та ін.] ; відп. ред. І. П.
Кононенко. – К. : Вид-во політ. л-ри України, 1973. – 496 с.
55. Цувіна Т. А. Право на суд у цивільному судочинстві : [моногр.] // Т. А. Цувіна. –
Х. : Слово, 2015. – 281 с.
56. Чурпіта Г. В. Окреме провадження в деяких категоріях справ, що виникають із
сімейних правовідносин / Г. В. Чурпіта // Вісник Запорізького національного університету :
зб. наук. пр. Юрид. науки. – Запоріжжя : Запор. нац. ун-т, 2013. – № 1 (ІІ). – С. 89–94.
57. Чурпіта Г. В. Розірвання шлюбу в порядку окремого провадження: особливості
процедури / Г. В. Чурпіта, Р. С. Нікітенко // Пенітенціарна система України: актуальні
проблеми підготовки кадрів : матеріали конф. (11 квітня 2014 р.) / Відп. ред. С. В. Губарєв,
В. М. Сотниченко, М. В. Шутий. – К. : Ін-т кримін.-викон. служби, 2014. – С. 74–77.
58. Чурпіта Г. В. Цивільна юрисдикція та підсудність сімейних справ, які
розглядаються в порядку непозовного цивільного судочинства / Г. В. Чурпіта // Право і
суспільство. – 2015. – № 5–2. – Ч. 3. – С. 96–101.
59. Чурпіта Г. В. Щодо поняття «вид цивільного судочинства» / Г. В. Чурпіта //
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». –
2015. – Вип. 15. – Т. 2. – С. 68–70.
60. Шабалін А.В. Касаційне оскарження судових рішень у справах наказного
провадження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка /
Київський національний університет імені тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С.117-119.
61. Шабалін А. В. Судочинство у справах наказного провадження : автореф. дис. на
здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес;
сімейне право; міжнародне приватне право» / А. В. Шабалін. – К., 2016. – 20 с.
62. Юровська Г.В., Даценко В.М., Гуцал Л.В. 93 питання з сімейного права: посіб.
для суддів. К.: Алерта, 2020. 98 с.
63. Ясинок М. М., Запара С. І. Масові (групові) та похідні позови в процесуальному
праві України: постановка проблеми: наук.-практ. посібник. К. Алерта, 2019. 276 с.
Інформаційні ресурси
1. http://zakon1.rada.gov.ua – Законодавство України
2. http://rada.gov.ua – офіційний веб-сайт Верховної Ради України
3. http://www.president.gov.ua/ - Президент України
4. http://www.kmu.gov.ua – Урядовий портал (Кабінет Міністрів України)
5. http://www.minjust.gov.ua – Міністерство юстиції України
6. https://minjust.gov.ua/ddvs - Департамент державної виконавчої служби
7. https://erpv.minjust.gov.ua/#/search-private-performer - Єдиний реєстр приватних
виконавців України
8. http://ww.ccu.gov.ua\uk\index - Конституційний суд України
9. http://www.scourt.gov.ua - інформаційний сервер Верховного Суду
10. http://reyestr.court.gov.ua/ - Єдиний державний реєстр судових рішень
11. http://court.gov.ua/sudy/ - Судова влада України
12. https://hcj.gov.ua – Вища рада правосуддя
13. http://vkksu.gov.ua/ - Вища кваліфікаційна комісія суддів України
14. http://nbuv.gov.ua - Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського
15. http://www.univ.kiev.ua – бібліотека Київського національного університету ім.
Тараса Шевченка
16. http://www.library.ukma.kiev.ua – наукова бібліотека Національного університету
"Києво-Могилянська академія"
17. http://www.osvita.org.ua/ - Освітній портал
18. http://student.pp.ua/load - Студентський портал України

19

19. http://studrada.com.ua/libonline - Центральний юридичний портал України
20. http://ukr-pravo.at.ua/ - Правовий портал
21. http://www.nbuv.gov.ua/nyub/journals.html. - Наукова юридична періодика України
22. http://irbis-nbuv.gov.ua/info_law.html - Юридичні інформаційні ресурси
23. http://jurconsult.net.ua/ - Всеукраїнських юридичний портал
24. http://law.univ.kiev.ua/ - Сайт юридичного факультету Київського національного
університету ім. Т. Шевченка
25. http://elar.naiau.kiev.ua – електронний репозитарій НАВС

Силабус схвалено на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін
Протокол від 18.06.2020 року, № 20
Завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін
полковник поліції
Валентина МИРОНЕНКО

