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ВСТУП
Удосконалення
підготовки фахівців-юристів в сучасних умовах вимагає
раціонального поєднання теоретичних знань зі спеціальності з умінням
вирішувати
практичні проблеми. Молодий спеціаліст повинен досконало володіти своєю спеціальністю,
мати широку наукову та
практичну підготовку, бути вмілим організатором, здатним
застосовувати на практиці отримані знання, вміти працювати з людьми.
Проходження студентами навчальної практики є невід’ємною частиною освітньокваліфікаційної програми підготовки фахівців спеціальності 7. 06. 0101 «Правознавство».
Практика покликана сформувати у майбутнього спеціаліста вищого навчального закладу
професійні вміння, навики приймати самостійні рішення на конкретній ділянці праці в
реальних умовах шляхом виконання будь-яких обов’язків, властивих майбутній професійній,
організаційно-керівній діяльності.
Організація практики студентів має на меті сформувати у студента професіональні
практичні
знання, вміння та навички, необхідні для роботи в галузях, комплексах
юриспруденції, окремих підприємствах та установах різних форм
власності, а також
отримати досвід організаторської діяльності. Навчальна
практика здійснюється у
відповідності з робочою програмою практики, яка є
основним навчально-методичним
документом, що визначає проведення навчальної практики та забезпечує комплексний
підхід до її організації і послідовність у навчанні студентів.
Одним із основних завдань програми є забезпечення безперервності навчання
студентів, яке полягає у закріпленні та тісному погодженні теоретичних основ дисциплін,
що вивчаються, з практикою, яка здійснюється студентами. Логічним продовженням є
виконання на цій основі звіту, де максимально використовуються як фактичні дані, зібрані
на базі практики, так і теоретичні знання студентів, які були засвоєні протягом навчального
процесу.

РОЗДІЛ I ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ ПРАКТИКИ І БАЗ ПРАКТИКИ
Навчальна практика студентів юридичного факультету є складовою частиною
процесу підготовки спеціалістів, обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми
для здобуття відповідного кваліфікаційного рівня.
Навчальним планом спеціальності 7.06.0101 «Правознавство» ОКР «Спеціаліст»
передбачено проходження студентами навчальної практики.
Основними базами практики для студентів цієї спеціальності є кафедри юридичного
факультету імені В.Н. Каразіна.
Програма розроблена на основі галузевих стандартів вищої освіти та Положення
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна про проходження практики.
РОЗДІЛ II МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ
2.1 Навчальної практики
Метою навчальної практики є закріплення та розширення теоретичних
знань
студентів на основі реальної практичної діяльності, оволодіння навичками
роботи за
обраним напрямком, таких як: збір даних, їх
систематизація, обробка тощо, а також
формування потреби в системному оволодінні знаннями та творчому їх застосуванні в
практичній діяльності підприємства й подальшому навчанні.
Основними цілями навчальної практики є:
1. Ознайомлення з діяльністю кафедри, з індивідуальним напрямком роботи
(завдання) для більш детального ознайомлення, збір матеріалів.
2. Використання судової практики як спеціального етапу підвищення рівня
підготовки студента – майбутнього спеціаліста, що включає:
— розширення і поглиблення теоретичних знань у вибраному для
написання
індивідуального завдання напрямі;
— набуття практичних навичок, необхідних для подальшої практичної діяльності та
продовження навчання в Харківському національному університеті;
— оволодіння сучасними методами наукового дослідження: системним аналізом і
синтезом, дослідженням операцій;
— подальший розвиток наукового стилю мови і абстрактного мислення
економічними категоріями;
— розширення загальнокультурного рівня.
3. Ознайомлення на базі практики з необхідною інформацією для підготовки звіту з
проходження навчальної практики.
4. Набуття практичних навичок роботи з процесуальною документацією, чинним
законодавством, судовою практикою.
Завдання навчальної практики:
— ознайомитися з організацією, структурою і перспективами розвитку бази
практики;
— ознайомлення з формами і методами здійснення поставлених перед студентом
завдань;
— опанувати існуючу практику виконання функцій у тих підрозділах бази
практики, де студент її проходитиме;
— набути навичок складання аналітичних довідок, ведення
процесуальної
документації;
— самостійно виконувати завдання, передбачені програмою практики; .

—
вивчення відомчих наказів, вказівок, розпоряджень, інструкцій та практики
застосування правових норм, що регулюють організацію і діяльність судових органів;
— набуття навичок самостійного складання відповідних документів судової
системи, процесуальних актів, проведення аналізу і узагальнення практики застосування
відповідних правових норм та розробки рекомендацій щодо їх вдосконалення
— виконати індивідуальне завдання. Індивідуальні завдання студенту-практиканту
надаються керівником практики;
— систематично вести записи у щоденнику практики. Оформлені належним чином
документи по навчальній практиці своєчасно представити на кафедру навчального закладу.
У результаті проходження практики студент повинен знати:
— основні положеннями Конституції та законів України, інших нормативноправових актів, що визначають правовий статус і регламентують діяльність відповідних
державних органів (установ), органів місцевого самоврядування;
— системою і принципами діяльності органів державної влади та місцевого
самоврядування;
— структурою, формами і методами їх діяльності судових органів;
— організацією роботи судових органів.
Після проходження практики студент повинен вміти:
— готувати проекти різних документів, пов’язаних з діяльністю відповідного
органу (установи): рішення, скарги, розпорядження, накази, протоколи, постанови тощо;
— здійснювати правове і організаційне забезпечення проведення окремих
організаційних заходів (нарад, засідань тощо).
Студент повинен набути навичок:
―
підготовки усіх необхідних матеріалів для прийняття ґрунтовних рішень;
―
орієнтуватися в процесуальній документації;
―
набути навички складання заяв, скарг, позовних заяв, клопотань та інших
документів правового характеру; здійснення представництва в суді, інших держаних органах,
виконання функцій захисника у цивільному процесі;
―
складання та читання аналітичних матеріалів, технологічних схем обробки
інформації та прийняття рішень для ефективного функціонування в усіх сферах держави;
―
вміти надавати консультації та роз’яснення з юридичних питань, усні і письмові
довідки щодо законодавства
―
визначати порядок і способи захисту прав та законних інтересів громадян.
РОЗДІЛ IIІ
ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАКТИКИ. РОЗПОДІЛ
ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННІ ПРАКТИКИ
Практика є логічним продовженням навчання. Під час неї студент закріплює
отримані теоретичні знання та оволодіває навичками роботи.
Студенти повинні виконати індивідуальні завдання для більш поглибленого і
всебічного вивчення окремих напрямів з функціонування національних підприємств і збору
практичних і статистичних матеріалів для написання звіту.
Робоча програма практики регламентована «Положенням про проведення практики
студентів у вищих навчальних закладах України» затверджена наказом Міністерства освіти
України від 03.04.1995 ғ 93, а також «Методичними рекомендаціями зі складання програм
практики студентів вищих навчальних закладів України».

Практикою студентів від університету керують викладачі кафедр юридичного
факультету.
У період проходження студентом практики на нього поширюються загальне трудове
законодавство, правила охорони праці і внутрішнього розпорядку, які
діють на базі
практики.
Зміст навчальної практики студентів складається з таких важливих компонентів:
1. Глибоке ознайомлення з чинним законодавством;
2. Аналіз діяльності судових органів;
3. Систематизація інформації, отриманої з наукових, літературних,
довідкових,
документальних та інших джерел;
4. Обробка отриманої наукової і статистичної інформації, визначення структури і
написання звіту з навчальної практики.
Практика здійснюється в вищих навчальних закладах, які повинні:
− мати достатній рівень практичної діяльності, культури праці та технічного
обладнання;
− призначати керівника практики згідно з необхідністю виконання студентами
програм практики.
Протягом практики студент повинен постійно підтримувати контакт з науковим
керівником і один раз на тиждень звітувати щодо виконаної роботи під час проведення
консультацій на кафедрі. Керівник практики призначає час консультацій не менше як один
раз на тиждень. Результат проходження
навчальної практики Ғ підготовка звіту з
практики.
3.1 Права та обов’язки студента
Права та обов’язки студента-практиканта
У період проходження навчальної практики студент-практикант зобов’язаний:
Ғ
не пізніше, як за 3 дні до початку навчальної практики, отримати від керівника
практики від кафедри інструктаж про проходження практики, ознайомитись з програмою
навчальної практики та отримати інші необхідні документи;
Ғ
підібрати необхідну наукову літературу, навчальні посібники та нормативноправові акти, матеріали щодо практичної юридичної діяльності (зразки оформлення
документації), які знадобляться при проходженні навчальної практики;
Ғ
своєчасно прибути до місця проходження практики, доповісти керівництву,
отримати необхідні вказівки та пояснення і негайно приступити до виконання програми
практики;
Ғ
скласти відповідно до програми практики план проходження практики.
Виконувати передбачені програмою завдання у повному обсязі й у встановлені строки;
Ғ
виконувати розпорядок дня, встановлений у підрозділі за місцем проходження
практики, підтримувати дисципліну і правила, що діють в місцях проживання;
Ғ
виявляти організованість, ініціативу, дотримуватись законодавчих актів;
Ғ
вивчати накази, інструкції, методичні та аналітичні документи, які стосуються
діяльності підрозділу;
Ғ
брати участь у громадському житті колективу, відвідувати збори, наради,
заняття тощо;
Ғ
якісно виконувати всі завдання, які передбачено програмою навчальної
практики та керівника практики, дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку
та трудової дисципліни;

набути елементарні професійні навики праці на посадах спеціалістів
юридичного профілю, сформувати уміння правильно складати процесуальні та інші
документи;
Ғ
вести щоденник навчальної практики, відображати в ньому зміст виконаної за
кожен день практики роботи з детальним аналізом і висновками;
Ғ
перед закінченням практики скласти звіт за встановленою формою.
Студенти-практиканти мають право:
Ғ
користуватися технічними та іншими засобами, наявними у відповідному
органі;
Ғ
бути присутніми на нарадах, які проводяться з керівниками органів;
Ғ
вносити пропозиції керівнику Бази практики і юридичного факультету щодо
вдосконалення організації і проведення практики, а також діяльності підрозділу.
Ғ

3.2 Функції керівника практики від кафедри та студента:
Керівник практики може надавати індивідуальні консультації як безпосередньо так й в
дистанційній формі. Консультування практиканта має сприяти його орієнтуванню в масиві
інформації, проте не може підміняти його самостійної роботи, а навпаки, повинно
стимулювати вироблення ініціативності та навичок з самоорганізації.
Керівник практики від кафедри повинен:
—
забезпечити проходження практики студентами згідно з робочою програмою
практики;
—
проводити інструктаж студентів про мету і завдання практики, порядок її
проходження, про порядок оформлення звіту й документації, необхідної для складання звіту
та його захисту;
—
проводити консультації студентів щодо виконання окремих розділів програми;
—
здійснювати контроль виконання студентами календарного графіку
проходження практики;
—
перевіряти звіт про практику і якість індивідуального завдання;
—
надавати письмовий звіт про підсумки проходження практики.
Організаційна форма та методичні засоби поєднання теорії та практики:
Ғ навчальна практика на кафедрі цивільно-правових дисциплін орієнтована на
наближення навичок застосування норм права до потреб захисту прав людини і громадянина;
Ғ обов’язковим є уважне ставлення до реквізитів правових актів, як складова
професійної діяльності в галузі юридичної діяльності;
Ғ при розв’язанні навчально-дослідних завдань належить звертатись до матеріалів
слідчої та судової практики, як національної так й міжнародної.
Організаційні форми і методичні засоби контролю успішності студентів включають
поточний самоконтроль за допомогою плану проходження навчальної практики та контроль
який здійснює керівник практики; підсумковий контроль Ғ у формі попереднього захисту та
захисту матеріалів практики.
Результати захисту матеріалів практики оцінюються за двобальною («зараховано», «не
зараховано») та стобальною національною шкалою, а також шестибальною шкалою ECTS і
вносяться в екзаменаційну відомість та залікову книжку.
Вказівки з інформаційно-методичного забезпечення самостійних занять студентів.
Інформаційно-методичну базу необхідну для самостійного розв’язання навчальнодослідницьких завдань складає ця програма.
Під час практики роботою студентів керують викладачі кафедр юридичного
факультету. Студенти виконують їх розпорядження та вимоги.

РОЗДІЛ IV ЗМІСТ ПРАКТИКИ
1. Критерії оцінювання виконання та захисту матеріалів практики:
А. Номенклатура матеріалів практики:
1. Титульний аркуш.
2. Звіт про проходження практики.
3. Відзив керівника практики.
4. План проходження навчальної практики з відмітками про виконання та
обґрунтуванням хронологічного порядку та методології розв’язання навчально-дослідних
завдань.
5. Щоденник проходження навчальної практики.
6. Матеріали навчальної практики відповідно до цієї програми, зокрема:
Ғ Теоретична частина (щонайменш 10 сторінок);
Ғ Вироки національних судів (щонайменш 5 Ғ за позовами, за якими задоволено
або відмовлено позов) та їх аналіз;
Ғ Проект Апеляційної скарги, Проект Касаційної скарги, Рішення суду;
Ғ Висновки за проаналізованим рішенням суду за Фабулою.
Б. Зміст та якість науково-дослідної діяльності, зокрема:
Ғ достатність та обґрунтованість обрання методів дослідження;
Ғ відсутність помилок у застосуванні дослідницьких методів;
Ғ повнота розгляду проблеми;
Ғ самостійність дослідження;
Ғ актуальність нормативного матеріалу;
Ғ володіння професіональною термінологією.
В. Додержання правил складання документів (відповідність змісту назві, правильність
реквізитів, грамотність, охайність).
Г. Організованість та планомірність у виконанні науково-дослідницької роботи.
Д. Вміння доповідати, аргументувати, вести публічну дискусію.
Е. Ініціативність та творчий підхід при розв’язанні навчально-дослідницьких завдань.
Підготовка до написання навчально-дослідницької роботи. Для написання навчальнодослідницької роботи необхідно провести пошук нормативного матеріалу, наукових праць та
навчальних матеріалів за обраною темою, вивчити відібрані матеріали, проаналізувати їх та
закріпити результати цього у письмовому вигляді. Зміст роботи повинен відповідати
визначеній темі.
При написанні навчально-дослідницької роботи необхідно використовувати такі
джерела:
Ғ Цивільний кодекс України;
Ғ Сімейний кодекс України;
Ғ Земельний кодекс України,
Ғ Водний кодекс України,
Ғ Повітряний кодекс України,
Ғ Лісовий кодекс України,
Ғ Кодекс України про надра й інші нормативні акти;
Ғ Житловий Кодекс й інші нормативні акти;

Науково-практичні коментарі до Цивільного кодексу України;
Підручники та навчальні посібники з цивільного права;
Монографічну літературу та наукові статті;
Матеріали опублікованої та неопублікованої юридичної (в тому числі та
судової) практики;
Ғ Інтернет-ресурси, які зазначені у списку літератури:
Ғ
Ғ
Ғ
Ғ

Перед початком безпосереднього написання роботи студент повинен уважно вивчити
всі рекомендовані до теми джерела. При цьому доцільно робити виписки з нормативних
актів, книг, статей, інших джерел, помічаючи в чернетці ті сторінки та видання, що найбільш
важливі при висвітленні відповідних питань теми курсової роботи.
Написання роботи Ғ це систематизований, грамотний та самостійний виклад
студентом основних відомостей з теми, що відображає його розуміння певних наукових
проблем цивільного права.
При використанні літературних та інших нормативних матеріалів необхідно давати
відповідні посилання на ці джерела в суровій відповідності до встановлених правил
(стандартів). Запозичення тексту з чужих літературних та наукових творів без відповідного
посилання на них забороняється. Відсутність посилань на використану літературу та
запозичення тексту з чужих літературних творів без посилання на них тягне за собою
безумовне повернення курсової роботи для повторного виконання.
Типовий план навчально-дослідницької роботи
1. Вступ (дані про досліджувану практичну ситуацію, обґрунтування проблематики та
методології).
2.
Характеристика досліджуваної практичної ситуації (наприклад, виконання
договору), передбачених за допомогою статей ЦК України, СК України, ЗК України, ВК
України, ЛК України, Кодекс України про надра.
3. Проблеми судової практики досліджуваної ситуації, передбачених за допомогою
цивільного, сімейного, житлового, земельного законодавства тощо.
4. Рішення місцевого суду ғ 1– 5 та їх аналіз. Проекти Апеляційної скарги, Проект
Касаційної скарги, Рішення суду.
5. Висновок: виявлено проблеми судової практики щодо досліджуваної практичної
ситуації, передбаченої за допомогою статей ЦК України, СК України, ЖК України, ЗК
України, ВК України, ЛК України, Кодекс України про надра.
6. Список використаних нормативних актів і літератури.
5. Будь-які скорочення слів, понять у викладі роботи (в заголовках, підзаголовках,
плані, тексті, посиланнях на джерела та ін.), крім загальноприйнятих (наприклад, ЦК
України, СК України) неприпустимі.
В теоретичній частині роботи повинен бути титульний лист, на якому зазначається:
Ғ Найменування Університету;
Ғ Найменування факультету та кафедри;
Ғ Повне та точне найменування теми навчально-дослідницької роботи;
Ғ Прізвище, ім’я та по батькові автора, курс, факультет та номер учбової групи;
Ғ Місце (місто) та рік виконання роботи.
5. 1. Порядок написання досліджуваної практичної ситуації:
1. Теоретична частина
Обов’язковий склад навчально-дослідницької роботи щодо досліджуваної практичної
ситуації :

основна частина (розкрити теоретичне питання);
посилання на джерела (у тексті в кінці речення перед крапкою у
квадратних дужках із зазначенням номеру джерела та сторінки, на яку посилається студент);
Ғ
список
літератури
в алфавітному
порядку
(наукові роботи
(монографії, періодичні видання, підручники, судова практика, нормативно-правові акти).
Обсяг навчально-дослідницької роботи та її оформлення
Мова написання Ғ українська чи російська.
Орієнтований обсяг теоретичної частини Ғ 10 друкованих сторінок формату А–4.
Текст викладається лише на одній сторінці листа грамотно, акуратно, набраного на
комп’ютері; редактор Ғ Word; шрифт Ғ Times New Roman, 14 кегель, через 1,5
інтервали; поля: зверху Ғ 2 см, знизу Ғ 2 см; зліва Ғ 3 см, справа Ғ 1,5 см, книжковий
формат,
сторінки нумеруються у верхньому правому кутку.
Заголовки структурних частин звіту «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК
ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами напівжирним
текстом симетрично до набору. Заголовки
підрозділів друкують напівжирним текстом
маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу, який дорівнює 1,25 см.
Крапку в кінці заголовка розділів, підрозділів не ставлять. Якщо заголовок складається з
двох або більше речень, їх розділяють крапкою.
Обов’язково подання друкованого чорним кольором варіанту тексту роботи на
білому папері в обкладенці, яка брошурована або швидкозшивачі або у папці з файлами. Листи
роботи повинні бути зшиті і пронумеровані.
Будь-які скорочення слів, понять у викладі роботи (в заголовках, підзаголовках, плані,
тексті, посиланнях на джерела та ін. ), крім загальноприйнятих (наприклад, ЦК України, СК
України) неприпустимі.
В теоретичній частині роботи повинен бути титульний лист, на якому зазначається:
Ғ Найменування Університету;
Ғ Найменування факультету та кафедри;
Ғ Повне та точне найменування теми навчально-дослідницької роботи;
Ғ Прізвище, ім’я та по батькові автора, курс, факультет та номер учбової групи;
Ғ Місце (місто) та рік виконання роботи.
2. Практична частина включає в себе:
Ғ складання процесуального документу або договору;
Ғ практичний аналіз застосованого національного та міжнародного законодавства
при дослідженні практичної ситуації.
3. Практика схожих справ.
Ғ
Ғ

6. Визначення теми індивідуальної навчально-дослідницької роботи Тема роботи
обирається згідно варіанту, який визначається у відповідності з наведеною таблицею.
Номер варіанту визначається керівником практики О. В. Розгон.
О. В. Розгон Ғ завдання ғ 1–5;
В. В. Зінченко Ғ завдання ғ 6–10;
В. О. Савченко Ғ завдання ғ 11–15
номер
реєс- го
номеру
1.

номер
варіант
у
1

Тема
У вересні 2006 року ОСОБА_3 звернувся до суду з
позовом про усунення перешкод в користуванні права власності
та виселення відповідачки, який мотивований тим, що він

перебуває у шлюбі із ОСОБА_7 з 1988 року, мають двох дітей:
донька ОСОБА_1, 1991 року народження, син ОСОБА_8, 1989
року народження. У них була державна квартира, на яку позивач
1999 року отримав свідоцтво на право власності на квартиру
АДРЕСА_1, внаслідок її приватизації.
Після чого, в вересні 1999 року позивач без відома
дружини намагався продати належну йому квартиру відповідачці
ОСОБА_4 Сторони домовились, що вартість квартири становить
7000 грн. Однак у відповідачки на той час коштів не було, вона
виплатила позивачу спочатку 500 грн., потім 500 грн., а через
деякий час ще 300 грн. Всього разом відповідачка виплатила
позивачу 1300 грн., однак розписку відповідачка написала на 900
грн., які були сплачені одразу, а на 400 грн. розписку не писала.
Залишкову суму коштів відповідачка зобов’язалась
виплатити протягом року, тобто до вересня 2000 року. Крім
цього, ОСОБА_4 наполягла на прописку у спірній квартирі, що і
було виконано 5 вересня 1999 року. Відповідачка не сплатила
залишкову, тому позивач просив виселити останню із належної
йому квартири.
Позивач ОСОБА_3 просив суд усунути перешкоди в
користуванні права власності та виселити відповідачку із спірної
квартири і зняти її з реєстрації.
У листопаді 2006 року ОСОБА_4 звернулась до суду із
зустрічним позовом до ОСОБА_3, третя особа: ОСОБА_9, про
визнання правочину дійсним, визнання права власності на
квартиру, поновлення строку, та за позовом третьої особи, що
заявляє самостійні вимоги щодо предмету спору, який згодом
уточнювала, та мотивувала його тим, що вона підтримувала
близькі дружні стосунки з ОСОБА_7, дружиною відповідача.
Коли, в 1999 році сім’я ОСОБА_7 прийняла рішення
виїхати на постійне місце проживання до Білорусії та
запропонували купити у них спірну квартиру, вона погодилась.
Право власності на квартиру було оформлено на ОСОБА_3, й з
ним вона вела переговори щодо купівлі-продажу квартири, але з
цього приводу ОСОБА_4 також спілкувалась із ОСОБА_7, яка
підтвердила, що вони дійсно продають квартиру.
Домовились, що квартиру вона купує за 1200 грн. й після
сплати цієї суми, ОСОБА_3 зареєструє її в квартирі, а через
півроку вони оформлять в нотаріальній конторі письмово договір
купівлі-продажу, оскільки ОСОБА_3 потрібно було терміново
виїжджати до Білорусії, і потрібні були кошти.
Суму 1200 грн. позивачка виплатила відповідачу 21
вересня 1999 року, а 5 вересня 1999 року ОСОБА_3 зареєстрував
її в квартирі, й зареєстрував її у спірній квартирі.
В 2004 році, коли ОСОБА_3 разом із своєю сім’єю
повернулись із Білорусії, останній подзвонив ОСОБА_4 та
попросив її виселитись із спірної квартири.
ОСОБА_4 зазначила, що договір не був укладений з
причин того, що відповідач ОСОБА_3 ухилявся від нотаріального
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посвідчення договору купівлі-продажу спірної квартири, в
зв’язку з чим вона просила продовжити строк звернення до суду,
правочин, укладений між ОСОБА_3 та ОСОБА_4 від 21 вересня
1999 року про купівлю-продаж квартири визнати дійсним, та
визнати за нею право власності на вказану квартиру.
Третя особа по справі, що заявляє самостійні вимоги,
зазначила, що вона перебуває у зареєстрованому шлюбі з
ОСОБА_3.
У період спільного проживання її чоловік
приватизував спірну квартиру. На момент приватизації у 1999
році він був зареєстрований у квартирі один, а вона з дітьми
знялась з реєстрації та поїхала разом з дітьми до Білорусії. Також,
зазначала, що у ОСОБА_3 коштів на приватизацію квартири не
було, то вона дала йому на приватизацію житла необхідні кошти,
внаслідок чого вважала, що вона має право на частку у цій
квартирі, про намір ОСОБА_3 продати квартиру вона дізналась
лише, коли ОСОБА_10 звернулась до суду із зустрічним позовом.
Ухвалою ________ міськрайонного суду ______області в
прийнятті позову третьої особи, яка не заявляє самостійні вимоги
відносно предмету спору ОСОБА_7 відмовлено та роз’яснено її
право звернутись до суду з позовом на загальних підставах.
Завдання:
1. Теоретичне питання ― Здійснення та захист права
власності майна подружжя.
2. Складіть договір купівлі-продажу квартири.
3. Складіть Проект Апеляційної скарги, Проект Касаційної
скарги.
4. Яка Постанова Пленуму Верховного Суду України має
застосовуватись в цій ситуації? Висловіть свою думку з
приводу вказаної ситуації.
Позивач звернулась до суду із позовною заявою в якій
просила: постановити рішення, яким визнати за її
батьками ОСОБА_3 та ОСОБА_4 право власності по 1/2 частині
будинку. Також Позивачка просила визнати право власності в
порядку спадкування за заповітом батька ОСОБА_3 по 5/24
частин будинку за нею та за її братом ОСОБА_2 та визнати за
нею право власності в порядку спадкування за заповітом матері
ОСОБА_4 на 7/12 частин будинку, оскільки остання, будучи
інвалідом, мала право на обов’язкову частку у спадщині та
зобов’язати державну нотаріальну контору видати свідоцтва про
право на спадщину.
Відповідач ОСОБА_2 проти позову заперечив та заявив
зустрічну позовну вимогу до ОСОБА_1 про визнання недійсним
заповіту його матері ОСОБА_4, оскільки заповіт, на його думку,
вчинено під психологічним тиском сестри на їхню матір.
Треті особи в засідання не з’явились, хоч були належно
повідомлені про час та дату.
Приватний нотаріус ОСОБА_5, зазначена у зустрічному
позові як третя особа, надіслала письмові заперечення проти
зустрічного позову.

У підтвердження своїх позовних вимог ОСОБА_1
пояснила що її батьки перебували в шлюбі з 23.11.1946 року, і за
час шлюбу батьками був побудований з початку і до кінця
виключно силами її батьків.
В судовому засіданні встановлено, що таке твердження
позивачки не відповідає дійсності, оскільки спірне майно було
набуто ОСОБА_3 хоч і під час перебування в шлюбі але
внаслідок договору дарування від 1966 року, за яким ОСОБА_6
подарував своєму синові ОСОБА_7 незакінчений житловий
будинок.
Право власності на цей будинок було зареєстровано за
ОСОБА_3 в цілому та на праві особистої власності, що зазначено
в свідоцтві про право власності серія КММ ғ001346 виданого
обласним державним комунальним бюро технічної інвентаризації
та експертної оцінки 29 квітня 1997 року.
Належність будинку на праві особистої власності
підтверджується не лише наявною в матеріалах справи копією
договору дарування від 1966 року, але й показам
свідка ОСОБА_8, яка заявила, що з 1966 року на обійсті за
адресою ________ ОСОБА_6 вже була зведена коробка
житлового будинку. У цьому незакінченому будинку було
проведено внутрішні роботи, які уможливили здачу його в
експлуатацію та реєстрацію права особистої власності на будинок
в цілому за обдарованим ОСОБА_3
Відповідно до заповіту ОСОБА_3 від 18.04.1998 року він
заповів свій житловий будинок дочці ОСОБА_9 та сину
ОСОБА_2 в рівних частинах.
Судом встановлено, що ОСОБА_4 знала про реєстрацію
права власності на будинок за її чоловіком на праві особистої
власності в цілому та ніколи не оспорювала це право.
Також з показів свідків ОСОБА_10, ОСОБА_11,
ОСОБА_12 встановлено, що ОСОБА_4 знала про зміст заповіту
свого чоловіка, мала можливість особисто або доручивши це
іншій особі, оскаржити заповіт та в судовому порядку визнати
своє право на обов’язкову частку в спадковому майні. Судом
встановлено що за свого життя вона таких спроб не робила, тому
правильними є покликання про застосування строку позовної
давності для такого оскарження, який минув 27 січня 2002
року, ще за життя ОСОБА_4.
Відповідно до довідки про склад сім?ї від 01.10.2007 року,
ОСОБА_4 була зареєстрована за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1 та
проживала там до смерті.
Покази свідків ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та
інших не можна вважати належними доказами оскільки вони не
стосувались предмету позову, а лише містили негативні
характеристики ОСОБА_2, який зі слів свідків, не піклувався про
маму в останній період її життя.
Представник
позивача
за
зустрічним
позовом
ОСОБА_2, адвокат ОСОБА_13, пояснила, на думку її довірителя
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заповіт був вчинений під психологічним тиском ОСОБА_1,
яка під кінець життя ОСОБА_4 мала на неї сильний
психологічний вплив, створила їй відчуття залежності
та покинутості всіма іншими дітьми, перешкоджала тому, щоб її
хтось відвідував. Вона також заволоділа всіма документами,
самостійно та з власної ініціативи викликала нотаріуса, та таким
чином змусила її підписати заповіт.
Пояснення представника частково знайшли своє
підтвердження, зокрема щодо складу спадкового майна за
ОСОБА_4, яке складається з меблів, посуду, одягу, телевізора,
але позовні вимоги ОСОБА_2 слід визнати безпідставними.
Відповідно до ст.60 ЦПК України кожна сторона повинна
довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх
вимог і заперечень, крім випадків, встановлених у законі. Докази
подаються сторонами та іншими особами, які беруть участь у
справі. Доказуванню підлягають обставини, які мають значення
для ухвалення рішення у справі і щодо яких у сторін та інших
осіб, які беруть участь у справі, виникає спір. Доказування не
може ґрунтуватися на припущеннях.
Позивачем за зустрічним позовом ОСОБА_2 не надано
достатніх та допустимих доказів того, що заповіт було вчинено
під тиском. Позовні вимоги про визнання заповіту
недійсним спростовуються поясненнями приватного нотаріуса
районного нотаріального округу ОСОБА_5, яка у письмових
поясненнях надісланих суду, зазначила, що заповіт відповідав
вільному волевиявленню особи. Третя особа ОСОБА_14 у
засідання не з’явилася, хоча була належно повідомлена про час та
дату, заперечень та пояснень суду не надавала.
В визнанні права власності на будинок за померлими
ОСОБА_4 та ОСОБА_3 ғ 34, відмовлено за безпідставністю.
Завдання:
1. Теоретичне питання ― Спадкування за заповітом.
2. Складіть заповіт.
3. Складіть Проект Апеляційної скарги, Проект Касаційної
скарги.
4. Яка Постанова Пленуму Верховного Суду України має
застосовуватись в цій ситуації? Висловіть свою думку з приводу
вказаної ситуації.
У жовтні 2005 року ОСОБА_4 звернувся до суду з
позовом обґрунтовуючи вимоги тим, що шлюб з відповідачкою
ОСОБА_5 припинено. Вказав, що з відповідачкою проживав у
шлюбі до кінця 2004 року і саме з цих підстав просив розірвати
шлюб. В ході розгляду справи позивач підстав звернення до суду
не змінював. Шлюб між ОСОБА_4 та ОСОБА_5, зареєстрований
1972 році міським відділом РАЦС обласного управління юстиції,
актовий запис ғ 976 Ғ розірвано.
Заочним рішенням районного суду від 2005 року шлюб
між сторонами розірвано. Після розірвання шлюбу відповідачці
залишено прізвище ОСОБА_5
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У 2011 році ОСОБА_5 звернулась до суду з заявою про
перегляд заочного рішення районного суду від 2005 року. У 2011
році заяву про перегляд заочного рішення було задоволено.
Заочне рішення районного суду від 2005 року скасовано і
призначено справу до розгляду у загальному порядку. Рішенням
районного суду від 2011 року позовні вимоги задоволено в
повному обсязі.
Завдання:
1. Теоретичне питання ― Розірвання шлюбу за рішення
суду.
2. Значення обставин, які зазначені в позовній заяві
і становлять предмет доказування у справі.
3. Складіть Проект Апеляційної скарги, Проект Касаційної
скарги.
4. Яка Постанова Пленуму Верховного Суду України має
застосовуватись в цій ситуації? Висловіть свою думку з приводу
вказаної ситуації.
Між позивачем та відповідачем 7 березня 2002 року
відділом реєстрації актів цивільного стану міського управління
юстиції області був зареєстрований шлюб, про що зроблено
відповідний актовий запис за ғ XX в книзі реєстрації актів про
одруження.
У зв’язку з тим, що спільне життя між позивачем та
відповідачем не склалося, ОСОБА_3 звернулася до суду з
позовом до ОСОБА_1 про розірвання шлюбу. міськрайонний
суд 27 вересня 2007 року розглянувши позовну заяву ОСОБА_3,
ухвалив рішення по цивільній справі ғ X-2585, яким розірвав
шлюб між позивачем та відповідачем.
Під час перебування позивача та відповідача в шлюбі, між
ОСОБА_4 та ОСОБА_3 18 вересня 2003 року був укладений
договір купівлі-продажу незакінченого будівництвом житлового
будинку.
Відповідач зазначив в своєму зустрічному позові, що він
та інші два співвласники 25 липня 2003 року уклали договір
купівлі-продажу квартири ғ X17, у відповідності до якого
останні отримали кошти в розмірі 68 000 грн. від покупця цієї
квартири.
Тобто фактично відбулась трансформація за час шлюбу
одного об’єкта цієї власності в інший, а саме внаслідок
відчуження частки квартири, яка належала відповідачу на праві
особистої власності, та отримавши певну суму коштів від такого
продажу, останній придбав за їх рахунок житловий будинок.
Отже, тягар доказування відсутності спільності майна подружжя
лягає на того, хто оспорює це. Така особа має довести, що
спільну річ вона придбала за кошти, що належать їй особисто.
Рішення про надання дозволу виконавчим комітетом
сільської ради щодо оформлення права власності на будинок
(тобто спірного будинку) прийнято через 6 днів після придбання
ОСОБА_3 об’єкту нерухомості.

Позивач та відповідач перебували в шлюбних
правовідносинах з 7 березня 2002 року. Тобто, з моменту
укладання шлюбу та придбання житлового будинку минуло
більш ніж 1,5 роки.
За цей період часу, позивач та відповідач спільно
(переважно позивач) накопили значну суму коштів, яка складала
не менше вартості житлового будинку, оскільки придбавши цей
будинок готовність якого складала всього 68 %, сторони чудово
розуміли про те, що необхідно проводити оздоблювально-ремонті
роботи в житловому будинку, оскільки він був придбаний в стані,
не придатному для проживання. Також, до одруження
відповідача з позивачем, останній також мав певні збереження в
грошових коштах, які в подальшому були вкладені в житловий
будинок для проведення ремонтних робіт та облаштування
прибудинкової території.
Позивачем не було надано, а суд зазначив, що факт
придбання незавершеного будівництвом об’єкту за кошти
ОСОБА_3 позивач не заперечував. Допитані свідки ОСОБА_6 та
ОСОБА_7 стверджували про участь ОСОБА_1 в облаштуванні та
ремонті будинку до введення його в експлуатацію та реєстрації
права власності.
У відповідності до п. 1 вказаного вище договору купівліпродажу, ОСОБА_4 продав, а ОСОБА_3 купила незакінчений
будівництвом житловий будинок, який знаходиться за
адресою__, готовність якого становить 68 %. Тому дійсно як
позивач так і відповідач протягом наступних 1,5–2 роки
здійснювали облаштування будинку, проводити оздоблювальноремонті роботи в житловому будинку, оскільки він був
придбаний в стані, не придатному для проживання.
В той же час пояснення свідків зводились до того, що
будівництво вказаного об’єкту (доведення його для умов
проживання) здійснювалось 1,5–2 роки. Однак будинок введено в
експлуатацію 19.12.2003 року, що підтверджується відповідним
актом. Свідки не надавали пояснення з приводу часу введення
будинку в експлуатацію, а лише вказували на те, що позивач
протягом наступних 1,5–2 роки здійснював облаштування та
ремонт будинку, при цьому останні не володіли даними з
приводу документального підтвердження введення будинку в
експлуатацію, не кажучи в вже про те, що таке введення в
експлуатацію відбулось з грубим порушенням чинного
законодавства України в принципі як таке.
Позивач зазначив, що якась незначна частина коштів була
внесена відповідачем на придбання незавершеного будівництвом
житлового будинку, оскільки більша з них частина була надана
відповідачем своєму сину на придбання в цей же період час
квартири, а інша частина була витрачена відповідачем на
придбання собі коштовних речей та на поїздки на відпочинок.
Відповідач протягом всього часу перебування в шлюбі з
позивачем ні де не працював, не мав самостійного заробітку чи

доходу без жодних на те поважних причин та як наслідок не
витрачав кошти на будівництво будинку та утримання сім’ї. В
той час як позивач постійно працював на роботі та за рахунок
отриманої заробітної плати утримував відповідача та власними
силами здійснював у житловому будинку капітальний ремонт.
Враховуючи те, що готовність житлового будинку
становила 68 %, а на момент звернення до суду будинок введений
в експлуатацію, тобто готовність якого складає 100%, за рахунок
трудових та грошових затрат позивача та частково відповідача,
вартість будинку збільшилась на 32 %, що є істотним на погляд
позивача, виходячи з того, що на час придбання житлового
будинку, були зведені лише стіни, стеля та покрівля, а також
вставлені вікна та вхідні двері, внаслідок чого за час шлюбу та
уже точно за спільні та частково особисті кошти позивача був
повністю добудований житловий будинок.
Позивач не вносив грошові та трудові затрати у добудову
житлового будинку, судом в такому випадку не було встановлено
і не зазначено у своєму рішенні, хто ж все таки здійснював
добудову житлового будинку у розмірі 32 %, за період часу, як
зазначає суд, 6 днів з моменту придбання до введення в
експлуатацію приміщення, оскільки відповідач сама під час
розгляду справи визнала, що позивач виконував ряд робіт з
облаштування будинку, а вона «готувала їжу».
Спірні правовідносини, які виникли між сторонами
врегульовані положеннями Кодексу про шлюб та сім’ю 1969 року
щодо підстав набуття права спільної сумісної власності
подружжя та Сімейного кодексу України й норм ЦК України
щодо виділення часток у такій власності та вчинення дій від імені
подружжя одним із них
На час відчуження частки квартири та придбання
житлового будинку діяв Кодекс про шлюб та сім’ю від 1969 року,
який втратив чинність внаслідок набуття законної сили Сімейним
кодексом України лише 1 січня 2004 року.
1 грудня 2009 року міськрайонний суд ухвалив рішення по
справі за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_3 про поділ житлового
будинку в натурі, який є об’єктом права спільної сумісної
власності подружжя, та за зустрічним позовом ОСОБА_3 до
ОСОБА_1 про стягнення 1/2 частини суми від продажу земельної
ділянки.
У судовому засіданні, яке відбулось у 2009 році
міськрайонний суд оголосив лише вступну та резолютивну
частини судового рішення, яким відмовив у задоволенні як
первісного так і зустрічного позову.
Суд першої інстанції у своєму рішенні дійшов висновку
про те, що «…об’єкт незавершеного будівництва придбано в
повному обсязі за кошти ОСОБА_3, а тому останній не є
об’єктом спільної сумісної власності подружжя станом на момент
проведення реєстрації останнього в 2003 році…».
Позивач вважає, що рішення міськрайонного суду від 1
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грудня 2009 року по справі ғ X-XX/XX ухвалене з порушенням
норм матеріального та процесуального права в частині відмови у
задоволенні первісного позову, при цьому, суд в цій частині не
повно з’ясував усі фактичні обставини справи та не дослідив і не
надав належної оцінки наявним в матеріалах справи доказам, не
сприяв повному, об’єктивному та неупередженому її розгляду, а
тому рішення суду в частині відмови у задоволенні первісного
позову не відповідає фактичним обставинам справи, є
незаконним та необґрунтованим.
В той час позивач вважає, що рішення міськрайонного
суду в частині відмови у задоволенні зустрічного позову
ОСОБА_3 ухвалене у відповідності до вимог чинного
законодавства України, враховуючи всі фактичні обставини
справи, в межах наданих суду повноважень, та вірно застосовано
судом як норми процесуального так і матеріального права.
Судом першої інстанції в рахунок обґрунтування відмови
у задоволенні первісних позовних вимог та вказаних вище
висновків було зазначено, що «…на доведення своїх заперечень
щодо первісного позову та підтвердження того, що купівля
зазначеного незавершеного будівництвом об’єкту здійснювалася
за її власні кошти, ОСОБА_3 надала суду копію договору купівліпродажу від 25 липня 2003 року щодо продажу нею, ОСОБА_5
квартири ғ за адресою__ за 68 000 грн. Частка коштів ОСОБА_3
становить 22 666 грн. 67 коп…».
Завдання:
1. Теоретичне питання: Спільне та роздільне майно
подружжя.
2. Значення з’ясування усіх фактичних обставин справи
належної оцінки наявним в матеріалах справи доказам. Який є
зв’язок між відчуження квартири та придбання житлового
будинку?
3. Складіть договір купівлі-продажу незакінченого
будівництвом житлового будинку.
4. Складіть Проект Апеляційної скарги, Проект
Касаційної скарги.
5. Яка Постанова Пленуму Верховного Суду України має
застосовуватись в цій ситуації? Висловіть свою думку з приводу
вказаної ситуації.
24.03.2011 року ОСОБА_1 разом з батьками прибула до
нотаріуса для оформлення продажу квартири, що перебуває у її
спільній з батьками власності Ғ квартири. Від нотаріусу заявниці
уперше стало відомо, що суддею міськрайонного суду на вказану
квартиру накладено арешт.
ОСОБА_1 з’ясовано, що арешт на зазначену квартиру
накладено суддею в межах розгляду і вирішення цивільної справи за
позовом ПАТ «УкрСиббанк» до колишнього чоловіка заявниці —
боржника за договором споживчого кредиту ОСОБА_3 і його
поручителів — колишньої дружини ОСОБА_1 , та матері Ғ
ОСОБА_2.

Заявниця стверджує, що жодного разу не була повідомлена
судом про час та місце розгляду цивільної справи за позовом ПАТ
«УкрСиббанк» до ОСОБА_3, ОСОБА_1 , ОСОБА_2, а тому у суду не
було законних підстав для винесення заочного рішення у справі від
22.03.2011 року.
Суддя ОСОБА_4 не надав Комісії копій матеріалів справи, які
би підтверджували належне повідомлення судом ОСОБА_1 про час
та місце судових засідань у справі.
В судовому засіданні 22.03.2011 року суд встановив, що
16.07.2007 року між АКІБ «УкрСиббанк» та ОСОБА_3 укладено
договір про надання споживчого кредиту в сумі 25000 доларів США з
терміном повернення до 04.02.2027 року, якщо не застосовується
інший термін повернення кредиту, відповідно до умов договору або
угоди сторін. У позовній заяві банка зазначено, що поручителем
виконання взятих ОСОБА_3 зобов’язань по даному договору кредиту
виступила його дружина (на той час) — ОСОБА_1
Крім того, безпосередньо у позовній заяві Банку вказано, що
для забезпечення своєчасного і повного виконання відповідачем своїх
обов’язків по договору кредиту, в іпотеку Банку матір’ю ОСОБА_3 Ғ
ОСОБА_2 передано нерухоме майно — квартира ғ 2. Цей факт
підтверджений позивачем Договором іпотеки від 16.07.2007 року,
який надано суду в додатках до позовної заяви.
На запит Комісії Банком надано копію цього Договору іпотеки
і пояснено, що усі матеріали за позовною заявою від 11.11.2010 року
до міськрайонного суду Банком були здані в канцелярію суду
11.11.2010 року.
Також Банк у позовній заяві ставив суд до відома, що у
відповідності до умов Договору іпотеки ОСОБА_2 направлено
«Повідомлення-вимога» Банку від 16.10.2009 року про погашення
заборгованості за договором та її термінове виконання. Зазначене
«Повідомлення-вимога» та докази її відправлення
ОСОБА_2
також долучені позивачем в додатках до позовної заяви. У переліку
додатків дійсно вказано зазначену «Повідомлення-вимогу» від
16.10.2009 року. Позовна заява разом з переліком додатків, у тому
числі за ғғ 7, 16, засвідчена підписом позивача, завіреним печаткою
Банку.
На запит Комісії Банком надано копію вказаного
«Повідомлення-вимоги» Банку від 16.10.2009 року з підтвердженням
його направлення адресату поштовим відправленням 16.10.2009 року.
Проте, всупереч наданих позивачем матеріалів позовної заяви,
у рішенні від 22.03.2011 року судом зазначено, що позивач не надав
суду докази про те, що вказаний Договір іпотеки між сторонами
укладався, і на цій підставі відмовив у задоволенні вимог Банку про
стягнення заборгованості по кредиту за рахунок коштів, отриманих від
реалізації квартири мати відповідача — ОСОБА_2, по суті звільнивши
її від майнової відповідальності. В наслідок цього зобов’язання
ОСОБА_1 по виплаті за вказаним кредитом, як зазначає сама
скаржниця, а також випливає з матеріалів перевірки, було
необґрунтовано збільшено. Пояснення цим обставинам суддя
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ОСОБА_4 не надав.
У заяві від 01.04.2011 року про перегляд заочного рішення суду
від
22.03.2011 року ОСОБА_1 повідомила суд першої інстанції про
те, що не була належним чином повідомлена про час і місце судового
засідання, та не змогла надати суду докази, що існували на час
проведення суду та мають істотне значення для вирішення справи.
ОСОБА_1 звертала увагу суду на факти підроблення її підпису
як поручителя у Додаткових угодах ғғ 1, 2 до основного договору
кредиту, що незаконно збільшує обсяг відповідальності поручителя. У
разі підтвердження судом цього факту, відповідно до ч. 1 ст. 559 ЦК
України, порука ОСОБА_1 за вказаним кредитним договором взагалі
має бути припиненою. Вказані обставини мають істотне значення для
ухвалення законного і обґрунтованого судового рішення, вирішення
справи в цілому і забезпечення доступу скаржниці до правосуддя.
Проте, ухвалою суду від 04.05.2011 року заява ОСОБА_1 про
перегляд заочного рішення суду від 22.03.2011 року залишена суддею
ОСОБА_4 без задоволення.
Завдання:
1. Значення належного повідомлення відповідачів про час і
місце судового засідання.
2. Складіть договір про надання споживчого кредиту.
3. Складіть Проект Апеляційної скарги, Проект Касаційної
скарги.
3. Яка Постанова Пленуму Верховного Суду України має
застосовуватись в цій ситуації? Висловіть свою думку з приводу
вказаної ситуації.
У липні місяці 2012р. гр. Тернова звернулася з позовом до
районного суду про визнання дійсним договору довічного
утримання (догляду) і визнання за нею права власності на
житловий будинок та земельну ділянку.
Позивачка зазначала, що по сусідству з нею проживало
подружжя Фоменко Ғ батьки відповідачки, які за віком і станом
здоров’я потребували сторонньої допомоги. Вона дуже часто
надавала їм таку допомогу. Наприкінці 2011р. між нею та
подружжям Фоменко за пропозицією останніх було фактично
укладено договір довічного утримання, між ними була досягнута
домовленість щодо всіх істотних умов договору і вона
приступила до їх виконання. За умовами досягнутої домовленості
Тернова зобов’язалась їх довічно доглядати, готувати їжу,
прибирати, займатися домашнім господарством, а подружжя
Фоменко, у свою чергу, передати їй у власність належний їм на
праві власності будинок з господарськими будівлями та земельну
ділянку, на якій він розташований. Свою дочку (в шлюбі
Бондарчук) батьки заздалегідь забезпечили житлом, придбавши
їй трикімнатну квартиру в м. Полтаві.
На початку 2012р. Тернова запросила додому секретаря
сільської ради з проханням посвідчити договір довічного
утримання, проте остання відмовилась це зробити, посилаючись
на те, що такі договори оформлюються безпосередньо в
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нотаріальній конторі. Позивачка, між тим, продовжувала
належним чином виконувати взяті на себе зобов’язання за цим
договором. В березні 2012р. подружжя Фоменко трагічно
загинуло. Разом із дочкою загиблих Тернова поховала її батьків,
відбула всі поминальні обіди і фактично переселилась до будинку
Фоменко. Через деякий час Бондарчук звернулась до позивачки з
вимогою звільнити оселю батьків, маючи намір продати цей
будинок.
Посилаючись на те, що між Терновою та подружжям
Фоменко фактично відбувся договір довічного утримання, усі
умови якого нею були виконані, але договір залишився
нотаріально не посвідчений, позивачка просила суд визнати
дійсним цей договір і закріпити за нею право власності на
житловий будинок із господарськими спорудами та земельну
ділянку.
Рішенням районного суду позов Тернової був
задоволений. Вважаючи рішення суду неправомірним гр.
Бондарчук звернулась до апеляційного суду, маючи намір
оскаржити вказане рішення.
Завдання:
1. Теоретичне питання : поняття та умови дійсності
правочинів.
2. Підготуйте аргументований висновок по справі у
вигляді проектів апеляційної скарги та рішення апеляційного
суду.
3. Дайте правову оцінку діям секретаря сільської ради,
яка відмовилась посвідчити договір довічного утримання
(догляду).
4. Яка Постанова Пленуму Верховного Суду України
має бути застосована в цій ситуації.
Микитенко в березні 2012 року продав Сердюку за
нотаріально-посвідченим
договором
житловий
будинок,
власником якого він був. Ще в січні місяці Микитенко письмово
повідомив про намір продати будинок свою дочку, яка була
власницею 1/4 частини будинку. Дочка ( у шлюбі Потапова ) у
червні 2012 року подала в суд позов про визнання договору
купівлі-продажу недійсним і визнання за нею права власності на
1/4 частину житлового будинку, успадкованого нею в 2006 р.
після смерті матері шляхом фактичного вступу в володіння
спадщиною. Крім того, позивачка також стверджувала, що при
укладенні договору купівлі-продажу було порушено її переважне
право купівлі частки в спільній власності.
Районний суд визнав за Потаповою право власності на 1/4
частину житлового будинку, а договір купівлі-продажу визнав
недійсним в цілому. Суд також зазначив, що позивачка має право
переважної купівлі частки у праві спільної часткової власності на
житловий будинок, але може його здійснити тільки після
реєстрації за нею 1/4 частини будинку. Не погодившись з таким
рішенням Сердюк звернувся зі скаргою до апеляційного суду.

Завдання:
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1. Теоретичне питання : переважне право співвласника
на викуп частки в спільній власності.
2. Підготуйте аргументований висновок по справі у
вигляді проектів апеляційної скарги та рішення апеляційного
суду.
3. Дайте правову оцінку діям нотаріуса, який посвідчив
договір купівлі-продажу житлового будинку.
4. Яка Постанова Пленуму Верховного Суду України має
бути застосована в цій ситуації?
Левчук перед від’їздом у довгострокове закордонне
відрядження передав на зберігання сусідові Назарову речі, в
тому числі телевізор, ноутбук і музичний центр. Після спливу
терміну відрядження, про який була досягнута домовленість,
Левчук не повернувся на батьківщину і Назаров вирішив
розпорядитись речами сусіда на свій розсуд. Музичний центр він
подарував своєму племіннику, телевізор було пошкоджено і він
відвіз його на дачу, а ноутбук передав до ломбарду в якості
застави при запозиченні грошей, які були йому вкрай потрібні
для ремонту власного автомобіля. Повернувшись із відрядження
Левчук звернувся до Назарова з вимогою про витребування своїх
речей, однак останній відмовив йому в цьому. Сплив терміну
відрядження Левчука і його неповернення в обумовлений строк
Назаров вважав тією підставою, що надає йому право вважати
себе власником вказаних речей. Левчук з цим не погодився і
подав позов до суду про повернення своїх речей і відшкодування
завданих йому збитків. В судовому засіданні племінник Назарова
проти позову заперечував, посилаючись на те, що він взагалі не
знав і не міг знати про те, що музичний центр не належить
Назарову.
Суд установив, що
племінник Назарова дійсно є
добросовісним набувачем і залишив позов без задоволення. На
думку адвоката, Левчук повинен подати позов до Назарова лише
про відшкодування завданим йому збитків.
Завдання:
1. Теоретичне питання : підстави виникнення права
власності, захист права власності.
2. Яким було б рішення суду, якби: 1) Назаров не
подарував музичний центр, а віддав його в рахунок погашення
боргу? 2)
у відсутність Левчука він свавільно взяв у
користування музичний центр, а потім розпорядився ним?
3. Підготуйте аргументований висновок по справі у
вигляді проекту рішення апеляційного суду.
4. Яка Постанова Пленуму Верховного Суду України
має бути застосована в цій ситуації?
Громадянин
Фетисов,
що
проживав
зі
своєю
непрацездатною дружиною та працездатним братом, залишив
заповіт на свою половину будинку на користь сина від першого

шлюбу, який проживав окремо. Решту майна, в тому числі
предмети домашньої обстановки та грошовий внесок в
Ощадбанку в сумі 15 тис. гривень, він заповів своїй дружині.
Після смерті Фетисова до суду звернулась дружина покійного з
позовом про визнання недійсною частки заповіту, складеного на
користь сина, яким Фетисов заповідав йому (сину) половину
будинку. Свій позов Фетисова мотивувала тим, що вона
непрацездатна і користується правом обов’язкової частки. До
суду звернувся також брат Фетисова з позовом про визнання за
ним права спадкування предметів домашньої обстановки та
вжитку, вказуючи, що він проживав однією сім’єю з
спадкодавцем протягом останніх 5 років до смерті останнього.
Завдання:

10.

10

1. Теоретичне питання: заповіт як підстава виникнення
спадкових правовідносин.
2. Сформулюйте поняття заповіту, з якою метою і в якій
формі він укладається, права яких осіб він охороняє? Які є
підстави для визнання заповіту недійсним?
3. Надайте аргументований висновок у вигляді проекту
рішення суду по цій справі. Кого з перелічених осіб слід визнати
спадкоємцем і яку частку в спадщині кожен з них отримає?
4. Яка Постанова Пленуму Верховного Суду України має
бути застосована в цій ситуації?
Після закінчення в червні 2012 року Київського
політехнічного університету подружжя Костенків, як молодих
фахівців, було направлено на роботу до м. Дніпропетровська.
Міськвиконком, куди вони звернулись за отриманням житла,
відмовив їм в позачерговому наданні житла на тій підставі, що в
цьому місті в трикімнатній квартирі мешкають батьки дружини,
яка не втратила за цей час права на проживання в ній, оскільки
вибула з м. Дніпропетровська для навчання на денному
факультеті вказаного університету.
На прийомі у прокурора з’ясувалося, що оселитись у
квартирі батьків молоде подружжя також не може, бо ті
категорично відмовили зятю у вселенні. Водночас адміністрація
заводу, куди вони отримали розподіл як молоді фахівці,
відмовила їм у позачерговому наданні житла. Подружжя
Костенків цікавить, наскільки правомірна поведінка батьків
дружини та відмова адміністрації заводу у наданні їм житла? Чи
є якийсь вихід у подружжя із цієї ситуації, якщо прийняти до
уваги ту обставину, що одна з кімнат трикімнатної квартири
батьків є ізольованою?
Завдання:
1. Теоретичне питання: право на житло молодих
фахівців, що направляються на роботу за розподілом в іншу
місцевість.
2. Запропонуйте всі можливі варіанти вирішення
житлової проблеми цієї молодої сім’ї.
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3. Надайте мотивоване рішення у вигляді відповіді
прокурора на скаргу подружжя Костенків.
У березні 2008 року громадянин А звернувся до суду з
позовом про повернення земельної ділянки в натурі, посилаючись
на те, що 28 лютого 2005 року між ним та cільськогосподарським
навчальним кооперативом імені Фрунзе (відповідач) був
укладений договір оренди земельної частки (паю), відповідно до
якого він (орендодавець) надає, а відповідач (орендар) приймає в
строкове платне користування земельну частку (пай) для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва. 5 вересня 2007
року він направив на адресу відповідача лист, в якому повідомив
про припинення договору оренди на підставі пп. 2.3., 3.7 цього
договору, вважаючи, що з моменту виділення 26 грудня 2005
року за державним актом на право власності на земельну ділянку
ЗП ғ 177038 земельної ділянки в натурі договір між сторонами
розірвано. Проте СВК імені Фрунзе продовжує користуватися
земельною ділянкою, чим порушує його право власності на
земельну ділянку.
Позивач просить суд зобов’язати відповідача припинити
користування земельною ділянкою і зобов’язати СВК імені
Фрунзе повернути йому вказану земельну ділянку шляхом
підписання акта приймання-передачі земельної ділянки.
Завдання:
1. Теоретичне питання: право користування земельною
ділянкою.
2. Складіть рішення суду першої інстанції?
3. Якими можуть бути проекти рішення судів апеляційної
та касаційної інстанції?
4. Яка Постанова Пленуму Верховного Суду України має
застосовуватись в цій ситуації? Висловіть свою думку з приводу
вказаної ситуації.
Акціонерне товариство (на далі АТ) звернулося до
управління держкомлісгоспу за погодженням рішення про
передачу АТ в постійне користування лісу на землях державної
власності. При цьому підприємство надало документи, що
підтверджують
утворення
на
АТ
спеціалізованого
лісогосподарського підрозділу. Держкомлісгосп відмовив АТ в
погоджені, посилаючись на те, що АТ не відноситься до
спеціалізованих державних лісогосподарських підприємств.
АТ звернулося до суду про визнання рішення
Держкомлісгосп не законним.
Завдання:
1. Теоретичне питання: право власності на ліс.
2. Складіть рішення суду першої інстанції?
3. Якими можуть бути проекти рішення судів апеляційної
та касаційної інстанції?
4. Чи зміниться рішення суду, якщо за погодженням
звернеться комунальне підприємство?
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5. Яка Постанова Пленуму Верховного Суду України має
застосовуватись в цій ситуації? Висловіть свою думку з приводу
вказаної ситуації.
ТОВ «Вітеко» звернулося до господарського суду
Полтавської області з позовною заявою про стягнення з
Сулинської державної інспекції рибоохорони (далі - Інспекція)
12694,24 грн. збитків.
Матеріали справи вказують про наступне.
28.11.2002
р.
на
Кременчуцькому
водосховищі
співробітниками Інспекції був затриманий риболовецький катер
N ЯПО 5815 ТОВ «Вітеко», та були вилучені документи
(промисловий талон, посвідчення рибалок, посвідчення
тернового моториста) оскільки вилов риби судном «
здійснювався на забороненій території Сулинського заказника.
Позивач стверджував, що інспекцією не доказано факту
вилову риби судном ТОВ «Вітеко» на забороненій території
Сулинського заказника. Тому інспекція повинна відшкодувати
шкоду, заподіяну з вини її працівників під час виконання ними
своїх трудових (службових) обов’язків.
На
підставі
інформації
Світловодської
гідрометеобсерваторії генеральним директором ТОВ «Вітеко»
був виданий наказ «Про різке зниження температури повітря та
про заходи по вилученню знарядь лову з промислових ділянок на
Кременчуцькому водосховищі», за яким всі ланкові без винятку
були зобов’язані вжити термінових заходів по вилученню знарядь
лову з промислових ділянок.
При
затриманні
працівниками
рибінспекції
риболовецького катера і вилучення у рибалок названих
документів рибалки не змогли виконати покладені на них
зобов’язання, а саме: вибрати поставлені у водосховищі
риболовецькі сітки, які і були втрачені з причини льодоставу.
Старшим помічником Полтавського міжрайонного
природоохоронного прокурора при проведенні перевірки по
факту незаконного зайняття рибним промислом було
зазначено,що доказати, що вилов риби судном ТОВ «Вітеко»
проводився саме на забороненій території Сулинського
заказника, не було можливим, тому ним була прийнята постанова
про відмову в порушенні кримінальної справи за відсутності в їх
діях складу злочину.
Завдання:
1. Теоретичне питання: правила та підстави вилову риби.
2. Складіть рішення суду першої інстанції?
3. Якими можуть бути проекти рішення судів апеляційної
та касаційної інстанції?
4. Яка Постанова Пленуму Верховного Суду України має
застосовуватись в цій ситуації? Висловіть свою думку з приводу
вказаної ситуації.
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Господарський суд, розглядає справу за позовом
Ботанічного саду загальнодержавного значення ННЦ (надалі БС),
м. Ялта, до державного підприємства «КПОУ» (надалі ДП) про
усунення перешкод в збереженні природно-заповідного фонду і в
користуванні землею по природоохоронному призначенню, під
час слухання встановлено наступне.
С метою збереження природно-заповідного фонду БС
звернувся до відповідача з пропозицією про видачу дозволу та
узгодження умов капітального ремонту берегоукріплювальних
споруд, що належать ДП але знаходяться на території позивача.
ДП погодило технічні умови ремонтних робіт, в яких було
вказано про необхідність укладення договору користування
берегоукріплювальними, протизсувними та пляжними спорудами
між відповідачем та позивачем.
БС був проведений капітальний ремонт споруд, але
відповідач відмовився укласти договір на користування цими
спорудами позивачем, посилаючись на те, що ДП збирається саме
використовувати ці споруди за призначенням.
На думку позивача, такі дії ДП перешкоджають
збереженню природно-заповідного фонду і користуванню землею
за природоохоронним призначенням. Сам відповідач ніяких дій
по недопущенню обвалів на зсувів не проводить. Свої вимоги
мотивує Законом України «Про природно-заповідний фонд
України», статтею 48 Закону України «Про власність», статтями
5, 94 Водного кодексу України, статями 43, 44, 92 - 96, 150, 162
Земельного кодексу України.
Відповідач проти позову заперечує посилаючись на
нерушимість права власності відповідно до Цивільного кодексу
України та Закону України «Про власність».
Завдання:
1. Теоретичне питання: правовий режим ботанічних садів.
2. Складіть рішення суду першої інстанції?
3. Якими можуть бути проекти рішення судів апеляційної
та касаційної інстанції?
Геологорозвідувальне підприємство «Укргеодезія» почало
проводити геологічне вивчення надр на територій Обухівського
району. Голова агрофірми «Надія» відмовив підприємству в праві
на проведення розвідувальних робіт на землях агрофірми
посилаючись на рішення загальних зборів членів агрофірми, що є
власниками землі.
Підприємство «Укргеодезія» звернулося до суду
мотивуючи свої вимоги тим, що проведення геологічного
вивчення надр було узгоджено з сільською радою та районною
державною адміністрацією. Крім того позивач вказував, що
відповідно до ст. 20 Кодексу України «Про надра» геологічне
вивчення надр останні надаються у користування без надання
гірничого відводу.
Завдання:

1. Теоретичне питання : правовий режим ботанічних садів.
2. Складіть рішення суду першої інстанції?
3. Якими можуть бути проекти рішення судів апеляційної
та касаційної інстанції?
4. Яка Постанова Пленуму Верховного Суду України має
застосовуватись в цій ситуації? Висловіть свою думку з приводу
вказаної ситуації.
РОЗДІЛ V ЗВІТ З ПРАКТИКИ
Студент складає план звіту і погоджує його з керівником.
Звіт з практики повинен мати обсяг 1-2 сторінок тексту в комп’ютерному наборі.
Завершений і оформлений належним чином звіт підписує студент та призначений керівник.
Мова звіту практики Ғ українська (російська), стиль роботи Ғ науковий, чіткий,
без ліричних і емоційних відступів, орфографічних і граматичних помилок.
При використанні матеріалів з літературних джерел необхідно правильно оформляти
посилання і цитування. Неприпустимо без посилань і цитування використовувати матеріали
з джерел літератури, Інтернет.
Текст звіту друкують на одному боці аркуша білого паперу формату А4, залишаючи
поля таких розмірів: ліве Ғ 30 мм, праве – не менше 10 мм, верхнє Ғ не менше 20 мм,
нижнє Ғ не менше 20 мм. Шрифт друку повинен бути чітким, стрічка — чорного кольору
середньої жирності. Щільність тексту роботи – всюди однакова. Міжстроковий інтервал –
1,5. Розмір шрифту – 14 текстового редактора Times New Roman. Абзацний відступ – 1,25
см.
Відстань між назвою розділу, підрозділу і подальшим текстом має бути не меншою
ніж два рядки. Відстань між назвою підрозділу, попереднім і подальшим текстом має бути
також не меншою ніж два рядки. Студент захищає свій звіт про проходження навчальної
практики та її підсумки на засіданні комісії в строк, який передбачено календарним графіком
проходження навчальної практики. При оцінюванні роботи студента за час навчальної
практики враховуються звіт, план роботи за період проходження практики, щоденник,
матеріали практики, а також якість їх оформлення.
РОЗДІЛ VІ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАКТИКИ
Оцінювання навчальних досягнень студентів
Оцінка за
шкалою
Оцінка за бальною
Оцінка
ECTS
шкалою
національною шкалою
A
B
C
D
E

90-100
80-89
70-80
60-69
50-59

FX
F

30-49
0-29

за

5 (відмінно)
4 (добре)
4 (добре)
3 (задовільно)
3 (задовільно)
2 (незадовільно)
2 (незадовільно) з
обов’язковим
повторними
вивченням дисципліни

Розподіл балів при оцінюванні результатів з навчальної практики
ғ п/п
Зміст
Кількість балів
Ведення
щоденника,
своєчасність
2
заповнення
Регулярність відвідування
5
бази практики, дисциплінованість
Оцінка роботи студента на місці практики
5
Своєчасність подання звіту

3

Оцінка якості матеріалів загалом
у тому числі: зміст звіту

35
20

виконання індивідуального завдання

15

наявність
процесуальних
(додатки)
Захист практики
Усього

документів

10
40
100

РОЗДІЛ VІІ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Основна література:
1.
Балюк Г.І. Екологічне право України: Конспект лекцій у схемах (Загальна і
Особлива частини): Навчальний посібник. Ғ К.: Юрінком Інтер, 2006. Ғ 192 с.
2. Екологічне право України: Академічний курс: підручник/ За заг.ред. Ю. С.
Шемшученка. ― 2-ге вид. ― К: Юридична думка, 2008. Ғ 720 с.
3.
Екологічне право України: Підручник/ МОН України, НЮА України ім. Я.
Мудрого; за ред. А.П. Гетьмана, М.В.Шульги. Ғ Х.: Право, 2005. Ғ 384 с.
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ДОДАТКИ
Додаток ғ 1
ЗВІТ
Про проходження навчальної практики студентки 4 курсу, групи … юридичного
факультету Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна ПІБ, яка проходив
практику на кафедрі цивільно-правових дисциплін юридичного факультету Харківського
національного університету ім. В.Н. Каразіна у період з ...
Виконання індивідуального плану практики:
1. Зміст та перелік виконаних робіт за період практики:
ғ

Зміст робіт

п/п

Строк виконання

Відмітка про
виконання

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2. Перелік матеріалів практики та процесуальних документів, які самостійно
підготував практикант.
Під час проходження навчальної практики, згідно завдання навчальної практики,
практикантом було підготовлено ...
3. Якість виконаних робіт та підготовлених документів:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________
Умови практики:
1. практиканта забезпечено необхідними умовами праці для виконання програми
практики;

2. проведено інструктаж з охорони праці.
Оцінка практики студента:
Студент ПІБ проявив високий рівень знань з ... До навчальної практики заступив ....
Завдання виконував ... Повністю виконану роботу надав ...
Загальна оцінка практики:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________
Зауваження і рекомендації керівника бази практики щодо удосконалення
практики студентів та усунення недоліків:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________
Керівник бази практики:

Додаток ғ 2
ВІДЗИВ КЕРІВНИКА ПРАКТИКИ
На роботу студентки 4 курсу, групи …, юридичного факультету Харківського
національного університету ім. В.Н. Каразіна ПІБ, яка проходила практику на кафедрі
цивільно-правових

дисциплін

юридичного

факультету

Харківського

національного

університету ім. В.Н. Каразіна у період з …
Темою навчальної практики студента ПІБ є …
У ході проходження навчальної практики студент проявив себе …
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________
Керівник навчальної практики:

Додаток ғ 3

«Затверджую»
_________________________
(посада, прізвище)
_________________________
(ініціали керівника стажування)
_________________________
«___» _____________ 200__ р.

ПЛАН
проходження практики з відмітками про виконання та обґрунтуванням хронологічного
порядку та методології розв’язання навчально-дослідних завдань
№
з/п

Заходи

Термін
виконання

Відмітка про
виконання

Порядок ведення плану проходження практики.
1. Керуючись програмою та індивідуальним завданням студент складає план проходження
практики і затверджує його у свого керівника.
2. План проходження практики складається для кожного студента індивідуально.
3. У плані проходження практики слід передбачити час на збирання матеріалу для
оформлення звіту про практику.

Додаток ғ 4
___________________________________________________________
(назва вищого закладу освіти )
___________________________________________________________
(назва факультету)
_____________________________________________________________
(назва кафедри)

ЩОДЕННИК
практики
_______________________________________
(прізвище, ініціали студента)
_______________________________________

___________________
(місто, рік)

