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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 3 

Галузь знань 

08 «ПРАВО» Нормативна 

(за вибором) 

 
Спеціалізація 

«Правознавство», 
 

спеціальність 081 

«право» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2  4-й 4-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання   
Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 

8-й 8-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

4  год.; заочної форми 4 

год. 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

12 год. 8 год. 

Практичні 

24 год. 2 год. 

Самостійна робота 

24 год. 78 год. 

 

Вид контролю: 

екзамен – 8-й сем.  

 

 

 

2.Мета та завдання навчальної дисципліни. 

Метою курсу «Практика складання процесуальних документів у цивільних 

справах» є формування практичних навичок студентів щодо складання 

процесуальних документів у цивільних справах, розкрити зміст важливих положень 

цивільного процесу. 

Завдання студенти повинні знати та вміти захистити свої цивільні права 

ефективно застосовувати цивільно-процесуальне законодавство самостійно 

працювати із нормативними матеріалами, учбовою та спеціальною літературою 

законодавством, складати процесуальні документи у цивільних справах. 

Основні загальні та професійні компетентності 

В результаті вивчення дисципліни „Пактика складання процесуальних 

документів у цивільних справах”  студенти повинні бути здатними до вирішення 

професійних завдань та мати загальні та професійні компетентності. 

Загальні компетентності: 

— розуміння правничої професії як професійно незалежної, спрямованої на 

захист і прав людини і підтримання правосуддя 

— здатність до навчання,  
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— здатність до аналізу і синтезу матеріалу; 

— знання норм Цивільного кодексу та цивільно-процесуального кодекс 

України, Господарського кодексу України. 

В межах професійних компетентностей студент повинен  

знати: 

— стан та тенденції розвитку правової науки; 

— предмет та принципи господарського та цивільного законодавства, його 

систему; 

— підстави настання відповідальності; 

— основні інститути цивільно-процесуального та господарського права; 

— загальні положення цивільно-процесуального законодавства; 

вміти: 

— тлумачити чинне цивільне законодавство; 

— аналізувати особливості окремих інститутів цивільного права; 

— Застосовувати норми цивільно-процесуального кодексу на практиці. 

 

  3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль І 

Тема  1. Загальна характеристика процесуальних документів у цивільних 

справах. 

  Поняття, види і стадії цивільного судочинства. Передумови права на звернення 

до суду і порядок його здійснення. Реалізація права на пред'явлення позову та 

підстави для відмови у прийнятті позовної заяви (скарги, заяви). Загальна 

характеристика процесуальних документів у цивільних справах. 

Тема 2.  Позов як засіб забезпечення права на судовий захист . 

  Право на судовий захист цивільного права та інтересу. Позов та його 

складові елементи. Види позовів. Методика складання позовної заяви 

Тема 3. Позови, що виникають із сімейних правовідносин. 

Право на шлюб та його розірвання. Встановлення режиму окремого 

проживання. Підстави визнання шлюбу недійсним. Право на утримання (аліменти). 

Позовна заява про стягнення аліментів на неповнолітню дитину Спори про спільне 

майно подружжя Зустрічна позовна заява про визнання особистою власністю 

майна, набутого за час окремого проживання. Право спільної сумісної власності на 

майно жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі. Позовні заяви. Позовна заява 

про поділ спільного майна подружжя.  

Тема 4. Позови про захист права власності. 

         Віндикаційний та негаторний позов. Визнання права власності. Позови про 

звільнення майна з-під арешту (опису). Визнання незаконним правового акта, що 

порушує право власності.. Позови про звільнення майна з-під арешту (опису). 

Визнання незаконним правового акта, що порушує право власності. 

Тема 5. Позови у справах, що виникають із правочинів. 

         Позовна заява про визнання договору недійсним під впливом тяжкої 

обставини. Позовна заява про визнання частини договору купівлі-продажу 

стосовно покупця недійсним та визнання дійсним покупцем іншої особи. Позовна 
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заява про визнання правочину дійсним і права власності на нерухоме майно. 

Позовна заява про стягнення боргу за договором позики та сплату відсотків за 

прострочення грошового зобов'язання. Позовна заява про стягнення вартості 

неякісного товару та відшкодування моральної шкоди. Позовна заява про усунення 

недоліків товару. Позовна заява про розірвання договору купівлі-продажу, 

стягнення збитків і моральної шкоди. 

 

Змістовий модуль ІІ. 

Тема 6. Позови про відшкодування шкоди, завданої фізичним особам 

(недоговірні зобов'язання) 

        Відшкодування майнової шкоди. Позовна заява про відшкодування шкоди, 

завданої здоров'ю працівника при виконанні ним трудових обов'язків. Складання 

позовної заяви. Позовна заява про відшкодування матеріальної та моральної 

шкоди, завданої під час виконання трудових обов'язків. Позовна заява про 

відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої внаслідок зіткнення 

транспортних засобів. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим 

ушкодженням здоров'я або смертю потерпілого. Позовна заява про відшкодування 

матеріальної і моральної шкоди, завданої смертю годувальника. Відшкодування 

моральної шкоди. Позовна заява про відшкодування моральної шкоди, завданої 

джерелом підвищеної небезпеки. Позовна заява про відшкодування моральної 

шкоди, завданої незаконним позбавленням волі 

 

Тема 7. Позови про право на спадкування. 

          Особливості спадкування за заповітом. Спадкування за законом. Правові 

підстави здійснення права на спадкування. Одержання свідоцтва про право на 

спадщину. 

         Позовна заява про визнання свідоцтва про право на спадщину частково 

недійсним, визнання права власності на 2/3 частини житлового будинку. 

Позовна заява про визнання заповіту частково недійсним, визнання права 

власності на 2/3 частини житлового будинку, визначення порядку користування 

земельною ділянкою. 

        Позовна заява про визнання права власності на 1/4 частину спадкового 

майна, визнання реєстраційного посвідчення про право власності частково 

недійсним, встановлення порядку користування житловим приміщенням. 

Позовна заява про визнання недійсним заповіту, вчиненого особою, яка не 

усвідомлювала значення своїх дій. 

 

Тема 8. Позови, що виникають із трудових правовідносин. 

       Поновлення на роботі. Позовна заява про поновлення на роботі.  Спори про 

стягнення заробітної плати. Позовна заява про поновлення на роботі і стягнення 

заробітної плати за час вимушеного прогулу. Позовна заява про стягнення 

невиплаченої заробітної плати. Позовна заява про скасування дисциплінарного 

стягнення. Позовна заява про зобов'язання роботодавця скласти акт про нещасний 

випадок на виробництві. 

 



6 

 

  

Тема 9.  Особливості справ окремого провадження. 

Обмеження цивільної дієздатності та визнання фізичної особи недієздатною. 

Заяви про обмеження цивільної дієздатності чи визнання фізичної особи 

недієздатною; про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи; про визнання 

фізичної особи недієздатною. 

Визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою. 

Заяви про визнання фізичної особи: безвісно відсутньою або оголошення її 

померлою; про визнання фізичної особи безвісно відсутньою з метою приватизації 

житла; про визнання фізичної особи безвісно відсутньою в інтересах 

неповнолітнього; про оголошення репресованого громадянина померлим; про 

оголошення фізичної особи померлою. 

Заяви про встановлення фактів, що мають юридичне значення: про 

встановлення факту належності правовстановлюючого документа; про 

встановлення факту належності заповіту; про встановлення факту смерті. 

 

Тема 10. Розгляд судами заяв у справах наказного провадження. 

 Наказне провадження є самостійним і спрощеним видом судового 

провадження у цивільному судочинстві при розгляді окремих категорій справ, у 

якому суддя в установлених законом випадках за заявою особи, якій належить право 

вимоги, без судового засідання і виклику стягувача та боржника на основі доданих 

до заяви документів видає судовий наказ, який є особливою формою судового 

рішення. 

 

 

4.Структура навчальної дисципліни 

 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 
усь

ого  

у тому числі усьог

о  

у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р

. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1.  
Змістовий модуль 1. Поняття та класифікація цивільно-правових договорів, договірна відповідальність     

Тема 1. Загальна характеристика 

процесуальних документів у 

цивільних справах. 

6 2 2 0 0 2 2 2 

 

 

    

Тема 2. Позов як засіб 
забезпечення права на судовий 
захист . 

6 2 2 0 0 2 14 2 2   10 

Тема 3. Позови, що виникають із 
сімейних правовідносин. 

4 0 2 0 0 2 10  

 

 

   10 

Тема 4. Позови про захист права 

власності. 
8 0 4 0 0 4 10     10 

Тема 5. Позови у справах, що 6 2 2 0 0 2       
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виникаютьіз правочинів.  

Модуль 2. Окремі види договірних зобов’язань 

 

Тема 6. Позови про 

відшкодування шкоди, завданої 

фізичним особам (недоговірні 

зобов'язання) 

 

6 

 

2 2 

 

0 0 2 10     10 

Тема 7. Позови про право на 

спадкування. 

 

6 2 2  0 2       

Тема 8. Позови, що виникають із 

трудових правовідносин. 

 

10 2 4 0 0 4 12 2    10 

Тема 9. Особливості справ 

окремого провадження. 

 

4 0 2  0 2 2 2     

Тема 10. Розгляд судами заяв у 

справах наказного провадження. 
4  2   2       

 

5.Теми практичних занять 

 

 

6. Самостійна робота 

Зміст самостійної роботи над конкретною дисципліною визначається 

навчальною програмою дисципліни, методичними матеріалами, завданнями та 

вказівками викладача. 

Форми самостійної роботи є: 

- виконання домашніх завдань; 

- доопрацювання матеріалів лекцій; 

- робота в інформаційних мережах; 

- опрацювання додаткової літератури; 

- складання конспектів тем, що виносяться для самостійного вивчення; 

- підготовка контрольних навчальних заходів; 

- застосування отриманих кваліфікаційних навичок під час педагогічної 

практики. 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Загальна характеристика процесуальних документів у цивільних справах.  2 год. 

2. Позов як засіб забезпечення права на судовий захист . 2 год. 

3. Позови, що виникають із сімейних правовідносин. 2 год. 

4. Позови про захист права власності. 4 год. 

5. Позови у справах, що виникаютьіз правочинів. 2 год. 

6 Позови про відшкодування шкоди, завданої фізичним особам (недоговірні зобов'язання) 2 год. 

7. Позови про право на спадкування. 2 год. 

8. Позови, що виникають із трудових правовідносин. 4 год. 

9. Особливості справ окремого провадження. 2 год. 

10 Розгляд судами заяв у справах наказного провадження 2 год 

 Разом  24 год. 
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Завдання для самостійної роботи. 

 
№ 

з/п 

Назва теми 

1.  Загальна характеристика процесуальних документів у цивільних справах.  

2.  Позов як засіб забезпечення права на судовий захист . 

3.  Позови, що виникають із сімейних правовідносин. 

4.  Позови про захист права власності. 

5.  Позови у справах, що виникаютьіз правочинів. 

6.  Позови про відшкодування шкоди, завданої фізичним особам (недоговірні зобов'язання) 

7.  Позови про право на спадкування. 

8.  Позови, що виникають із трудових правовідносин. 

9.  Особливості справ окремого провадження. 

10.  Розгляд судами заяв у справах наказного провадження 

 

7. Методи навчання 
Практичні заняття, лекції із застосуванням мультимедійного проектора, розв’язування 

практичних завдань, складання юридичних документів, робота в Інтернеті, складання  схем, 

таблиць, ділові ігри.                                                                    

8. Методи контролю 
Опитування на семінарських заняттях, поточне тестування, оцінка за розв’язування 

практичних завдань, оцінка за складання юридичних документів, оцінювання заліку та екзамену.                                                                        

 

 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Змістовний модуль 2. 

Аудиторна робота –  

50 балів  

Модульна 

контр. 

робота -  

20 балів   

Індивідуальна 

непередбачено   

Самостійна робота  

– 30 балів   
100 балів   

№ 

тем

и 

№ теми 
Кількість 

балів 

5. Т. 6 10 балів 
6. Т.7 10 балів 
7. Т. 8 10 балів 

8 Т 9- 10 20 балів 

 
Шкала оцінювання знань студентів за ЄКТС  

VІІ семестр 

Змістовий модуль 1 

Аудиторна робота –  

50 балів  

Модульна 

контр. 

робота -  

20 балів   

Індивід. робота –  

непередбачено   

Самостійна робота –  

30 балів   
100 балів   

№ 

тем

и 

Назва теми 
Кількість 

балів 

 1. Т.1,  10 балів Зміст індивідуальної 

роботи 

непередбачено. 2. Т. 2 10 балів 
3. Т. 3 10 балів 
4. Т. 4  10 балів 
5 Т 5 10 балів 
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Шкала в балах Національна шкала Шкала ЄКТС 

90-100 балів 5 «відмінно» А 

80-89 балів 4 «дуже добре» В 

65-79 балів 4 «добре» С 

55-64 бали 3 «задовільно» D 

50-54 бали 3 «достатньо» Е 

35-49 балів 2 «незадовільно» FX 

1-34 бали 2 «неприйнятно» F 

 
 

10. Рекомендована література 

Базова 
 Нормативно-правові акти України 

 
1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. –  N 30. –  ст. 141. 

2. .Закон, ВР України, від 07.07.2010, № 2453-VI "Про судоустрій і статус суддів". 

3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003. // Відомості Верховної Ради. –  2003. –  N 40 –  44 . –  ст. 356. 

4. Сімейний кодекс України від 10.01.2002. // Відомості Верховної Ради. –  2002. –  N 21 –  22 . –  ст. 135. 

5. Земельний кодекс України від 25.10.2001. // Відомості Верховної Ради. –  2001. –  N 3 –  4 . –  ст. 27. 

6. Цивільний кодекс України. Науково-практичний коментар. У двох частинах. За заг. ред. Я.М. Шевченко, – К.: 

Концерн «Видавничий дім «Ін Юре», 2004. –  ч. 1 – 692с., ч. 2 – 894 с.  

7. Цивільний кодекс України: Коментар. – Харків: ТОВ «Одіссей», 2003. – 856с.  

8. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. З. В. Ромовської. – К.: Видавничий дім «Ін 

Юре», 2003. – 527с.  

9. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 року № 322-VIH (з наступними змінами). 
10. Цивільний процесуальний кодекс України. — К.: Атіка, 2004. 

11. Інструкція про порядок реєстрації актів цивільного стану в дипломатичних представництвах та консульських установах 

України. Затверджена наказом Міністерства юстиції України, Міністерства закордонних справ України від 23 травня 2001 

р. № 32,5/101 (у редакції наказу Міністерства юстиції України, Міністерства закордонних справ України від 25 серпня 

2004 р. № 90/5; 191). 

11. Правила опіки та піклування. Затверджені наказом Державного комітету України у справах сім'ї та молоді, 
Міністерством охорони здоров'я України, Міністерством праці та соціальної політики України від 26 травня 1999 р. 
№ 34/166/131/88 // Офіційний вісник України. — 1999. — Н° 26. 

12. Правила реєстрації актів цивільного стану в Україні. Затверджені наказом Міністерства юстиції України від 
жовтня 2000 р. № 52/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 18 листопада 2003 р. № 140/5). 

13. Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні: Закон України від 17 квітня 1991 р. № 963-ХІЇ // 
Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 22. — С. 263. 

14. Про судову практику в справах про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним: Постанова 
Пленуму Верховного Суду України від 29 листопада 1974 р. № 13 (з наступними змінами) // Постанови Пленуму 
верховного Суду у цивільних справах (1972—2003). 

15. Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення: Постанова Пленуму 
Верховного Суду України від 31 березня 1995 р. № 5 // Там само. 

16. Буркацький Л. К. Складання процесуальних документів на захист прав та інтересів громадян: Навч. посібник. — 
2-е вид., доп. — К.: Юрінком Інтер, 2002. 

17. Застосування судами цивільного і цивільного процесуального законодавства. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 
2002. — С. 220—229. 

18. Фурса С. Я. Окреме провадження як складова частина цивільного процесу. — К.: Вілбор, 1999. 

19.. Штефан М. Й. Цивільний процес: Підручник. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 1997. 

20 Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і 
аварій на виробництві. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2001 року № 1094. 

21. Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим 

державним соціальним страхуванням. Затверджено Кабінетом Міністрів України від 29 вересня 2001 року № 1266. 

22. Порядок обчислення середньої заробітної плати. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 8 
лютого 1995 року № 100. 

23. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру. Затверджено постановою 

Кабінету Міністрів України 22 березня 2001 року № 270. 

24. Про відпустки: Закон України від 15 листопада 1996 року № 504/96 - ВР. 



10 

 

  

25. Про колективні договори і угоди: Закон України від 1 липня 1993 року № 3356-ХП. 

26. Про організацію роботодавців: Закон України від 24 травня 2001 року № 2436-Ш. 

27. Про охорону праці: Закон України від 14 жовтня 1992 року № 2694-ХП. 

28. Бюлетень законодавства і юридичної практики України. Кодекс законів про працю з постатейними 
матеріалами. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — Ч. 1, 2. 

29. Про практику застосування судами законодавства про оплату праці Постанова Пленуму Верховного Суду 
України від 24 грудня 1999 року № 13 // Постанови Пленуму Верховного Суду України у цивільних справах (1972—
2003): Офіційне видання. — К., 2004. 

30. Про практику розгляду судами трудових спорів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 
1992 року № 9 // Постанови Пленуму Верховного Суду України (1972— 2003): Офіційне видання. — К., 2004. 

31. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23.12.1993 р. № 3792-XII // Відомості Верховної Ради. 
– 1994. – N 13. – ст. 64.  

32. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991р. № 1576-XII // Відомості Верховної Ради. – 1991. 

– N 49. – ст. 682.  
33.  Про транспорт: Закон України від 10.11.1994р. № 232/94-ВР // // Відомості Верховної Ради. – 1994. – N 51. – ст. 

446.  
34. Статут залізниць України: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998р.  

 

Підручники 
 

35. Цивільне право України. Підручник. Є.О. Харитонов, Н.О.  Саніахметова – К.: «Істина», 2003. – 776с.  

36.  Цивільне право України. Підручник. У двох томах. За заг. ред. Я.М. Шевченко – Т.1. Загальна частина. – К. 
Концерн: «Видавничий дім» «Ін Юре», 2003. – 520с., Т.2. Особлива частина. – 406с.  

37.  Цивільне право України. Підручник. У двох томах. За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої та В.Л. 

Яроцького – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Т.1. – 480с., – Т.2. – 551с.  

38.  Цивільне право України. Навчальний посібник. За заг. ред. Л.О. Доміненко, С.О. Сарнавська – К.: МАУП, 2005. – 

384с.  

39.  Цивільне право України. Підручник. Під. ред. Кузнєцової Н.С. – К.: Юрінком Інтер, 1999, – 235с. 

40.  Цивільне право України. Навчальний посібник. Друге видання. За ред. І.А. Бірюкова, Ю.О. Заіка – К.: Істина, 

2004. – 224с.  

41.  Цивільне право України. Навчальний посібник-коментар. За заг. ред. І.М. Луцький, Й.В. Васькович. – Ів.-

Франківськ, 2006, - 263с.  

42.  Цивільне право України. Підручник у двох томах. За ред. Дзера О.С., Кузнєцова Н.С.  – К.: Юрінком Інтер, 2004. 

– Т.1. – 735с., Т.2. – 639с.  
43.  Цивільне право України. Навчальний посібник. За ред. Р.О. Стефанчука. – К.:  Наукова думка, Прецедент, 2004. – 

448с. 

44.  Спадкове право України. Теорія і практика. Навч. посібник. За заг. ред. Фурса С.Я., Фурса Є.І. – К.: Юрінком 

Інтер, 2002р. – 295с.  

45.  Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України. За ред. Ю.С. Червоного. – К.: «Істина», 2003. – 461с.  

46.  Сімейне право України. Підручник. За заг. ред. В.С. Гопанчука. К.: «Істина», 2002. – 299с. 

47.  Сімейне право України. Нотаріат. Адвокатура. Суд. Науково-практичний посібник. За ред. С.Я. Фурси. – К.: 

Видавець Фурса С.Я., 2005. – 894с.  

48.  Забезпечення виконання зобов’язань. Навч. посібник. За ред. Азімова Г.Н. – Харків, 1995. – 315с.  

49.  Гарантія як вид забезпечення виконання зобов’язання за ЦК України. Наук.-практ. коментар рішень та постанов 

господарських судів України // Вісн. господар. судочинства. – 2003. – № 2.  
50.  Васьковський О.В. Момент виконання зобов’язань у порядку безготівкових розрахунків // Вісн. господар. 

судочинства. – 2003. - № 2.  

51.  Антонюк О.М. Заходи самозахисту цивільних прав та інтересів // Підприємництво, господарство і право. – 2003. - 

№ 6  

52. Зразки процесуальних документів. Посібник. За ред. С.О. Куринської. – К.: Прецедент, 2005. – 169с.  

53.  Цивільно-правові документи. Зразки заяв, скарг, договорів, заповітів, доручень, контрактів, актів з цивільно-

правових питань. За ред. В.Д. Гвоздецького, – К.: Наукова думка. – 2000. – 319с.  

54. Типові форми юридичних документів. Договори, контракти, акти, претензії, позовні заяви, нормативні матеріали. 

Упорядник М.В. Стоматіна. – Харків: Арсіс, 2004. – 528с.  

55. Цивільне право України. Загальна частина. Практикум. Навчальний посібник. За ред. В.К. Матвійчук, І.О. Хар. – 

К.: 2006. – 733с.  

56. Буркацький Л. К. Захист цивільного права та інтересу: Методика складання документів, коментарі, позовні та 

інші заяви: Навч. посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2005. — 400 с. 

Допоміжна 

Підручники, навчальні посібники, монографії 
57. Агарков М. М. Обязательство по советскому гражданскому праву // Избранные труды по гражданскому праву: В 2 

т. — Т. І. — М.: АО «Центр ЮрИн-фоР», 2002;  
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58. Агарков М. М. Обязательство по советскому гражданскому праву. — М.: Юридическое издательство НКЮ СССР, 

1940;  
59. Апанасюк М. П. Договір ренти: Автореф. дис. ...канд. юрид. наук. — X., 2004;  

60. Бару М. И. Договор пожизненного содержания // Советское гражданское право/Под ред. В. Ф. Маслова, А. А. 

Пушкина. Ч. 2. — Киев, 1978;  

61. Бекленищева И. В. Понятие договора: основные подходы в современном правоведении: Цивилистические записки. 

— Вып. 2. — М., 2002;  

62. Бекленищева И. Преддоговорная ответственность // ЭЖ-ЮРИСТ, 2005. — № 20;  

63. Бервено С. М. Проблеми договірного права України. — К.: Юрінком Інтер, 2006;  

64. Бернгефт Ф., Колер И. Гражданское право Германии / Под ред. В. М. Нечаева. — СПб.: Сенатская типография, 

1910;  

65. Богданова Е. Защита прав и интересов сторон при исполнении альтернативных и факультативных обязательств // 

Хозяйство и право. — 2004. — № 6;  
66. Боргова К. А. Вопрос о применимости договорной солидарной ответственности в отношениях между 

социалистическими организациями // Вопросы гражданского права: Сборник статей / Под ред. И. Б. Новицкого. 

— М.: Изд-во Моск. ун-та, 1957;  

67. Брагинский М. И„ Витрянский В. В. Договорное право. — Книга первая: Общие положения: Изд. 4-е, 

стереотипное. — М.: Статут, 2001;  

68. Васильченко В. В. Рецепція римського спадкового права в сучасному спадковому праві України: Автореф. дис. 

...канд. юрид. наук. — К., 1997;  

69. Васильченко В. В. Юридична сутність інституту спадкового договору та його місце в системі цивільного права // 

Право України. — 2003. — № 7;  

70. Васильченко В. Спадковий договір: деякі міркування з приводу нормотворчості // Підприємництво, господарство і 

право. — 2003. — № 12;  

71. Германское право. Ч. I. Гражданское уложение: Пер. с нем. — сер. Совр. гражд. и межд. частное право. — М.: 
центр финанс.-экон. развития, 1996;  

72. Годэмэ Е. Общая теория обязательств. — М.: Юридическое издательство Министерства юстиции СССР, 1948;  

73. Гонгало Б. М. Учение об обеспечении обязательств. — М.: Статут, 2002;  

74. Гражданское и торговое право зарубежных государств: Учебник / Отв. ред. Е, А. Васильев, А. С. Комаров. — 4-е 

изд., перераб. и доп. В 2-х т. — Т.І. — М.: Междунар. отношения, 2004;  

75. Гражданское и торговое право капиталистических государств: Учебник. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Междунар. отношения, 1993;  

76. Гражданское и торговое право капиталистических стран / Под ред. Д. М. Генкина. — М.: Государственное 

издательство юридической литературы, 1949;  

77. Гражданское право. Учебник Часть I. / Под ред. Ю. К. Толстого, А. П. Сергеева. — М.: ТЕИС, 1996;  

78. Гражданское право. Учебник: В 2 т. Т. П. Полутом 1 / Отв. ред. проф. Е. А. Суханов. — 2-е изд., перераб. и доп. 
— М.: БЕК, 2003;  

79. Гражданское право: Учебник. Часть I. / Под ред. Ю. К. Толстого, А. П. Сергеева. — М.: Издательство ТЕИС, 

1996;  

80. Гражданское право: Учебник; В 2 т. — Том П. Полутом 1 / Отв. ред. Е. А. Суханов. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М.: БЕК, 2003;  

81. Гражданское уложение Германии = Deutshes Burgerliches Gesetzbuch mit Einfuhrungsgesetz: Ввод. Закон к Гражд. 

Уложению; Пер. з нем.; Науч. редакторы — А. Л. Маковский [и др.]. — М.: Волтерс Клувер, 2004. — (Серия 

«Германские и евпропейские законы»; Кн. 1);  

82. Гримм Д. Д. Лекции по догме римского права / Под редакцией и с предисловием В. А. Томсинова. М.: 

Издательство «Зерцало», 2003. (Серия «Русское юридическое наследие»);  

83. Дженкс Эдуард. Английское право. — ВИЮН МЮ СССР. Вып. XI. — М.: Юриздат, 1947;  

84. Дзера І. О. Договір довічного утримання (догляду) // Цивільне право України: Підручник: У 2 кн. / О. В. Дзера 
(кер. авт. кол.), Д. В. Боброва, А. С. Довгерт та ін.; За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. — 2-ге вид., допов. і 

перероб. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — Кн. 2;  

85. Днепров А. Что такое предварительный договор? // Юридическая практика. — 2004. — № 8 (322);  

86. Домбругова А. Довічне утримання за Цивільним кодексом // Юридичний вісник України. — 1-7 листопада. — 

2003;  

87. Дудорова К. Алеаторні (ризикові) договори: деякі питання законодавчого регулювання // Підприємництво, 

господарство і право. — 2002. — № 3;  

88. Ермошкина М. Задаток и предварительный договор: тест на современность // ЭЖ-ЮРИСТ. — 2005. — № 32;  

89. Ефимов С. Кто является собственником по договору пожизненного содержания? // Бизнес. — 2000. — № 8 (371);  

90. Жигалкин И. О праве собственности по договору пожизненного содержания // Підприємництво, господарство і 

право. — 2001. — № 12;  
91. Жилинкова И. В. Брачный договор // ИПЦ «Ксилон». — Харьков, 2005; Космін Ю. П. Договір довічного 

утримання // Право України. — 2000. — № 2;  

92. Заїка Ю. О. Спадкове право України: Навч. посіб. — К.: Істина, 2006;  
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93. Заїка Ю. О. Становлення і розвиток спадкового права в Україні: Монографія. — К.: Національна академія 

внутрішніх справ України, 2004;  
94. Зобов'язальне право: теорія і практика: навч. посібн. для студентів юрид. вузів і фак. ун-тів / Дзера О. В., 

Кузнецова Н. О, Луць В. В. та ін.; За ред. О. В. Дзери. — К.: Юрінком Інтер, 1998;  

95. Иоффе О. С. Обязательственное право.— М.: Юрид. лит., 1975;  

96. Каменецкий Д. В. Договорная ответственность в гражданском праве: Автореф. дис. ...канд. юрид. наук. — Екате-

ринбург, 2001;  

97. Кетц X., Лорман Ф. Введение в обязательственное право // Проблемы гражданского и предпринимательского 

права Германии. — М., 2001;  

98. Коваленко Т. П. Спадковий договір // Цивільне право України (книга друга). За редакцією Дзери О. В., Кузнєцової 

Н. С. — К.: Юрінком Інтер, 2004;  

99. Комаров А. С. Ответственность в коммерческом обороте. — М.: Юрид. лит., 1991;  

100. Кучер А. Н. Теория и практика преддоговорного этапа: юридический аспект. — М.: Статут, 2005;  
101. Кучер А. Преддоговорная ответственность за недобросовестное поведение при заключении договоров в 

соответствии с российским правом и некоторыми иными правовыми системами // Законодательство. — 2002. — 

№ 10;  

102. Кучер А. Преддоговорные соглашения в соответствии с российским законодательством и некоторыми иными 

правовыми системами // Хозяйство и право. — 2002. — № 11;  

103. Мазуренко С. В. Спадковий договір у цивільному праві України: Автореф. дис. ...канд. юрид. наук. — Одеса, 2004;  

104. Майданик Р. А. Проблеми довірчих відносин в цивільному праві. — К.: Видавничо-поліграфічний центр 

Київський Університет, 2002;  

105. Майданик Р. А., Бервено С. М. Поняття і зміст попереднього договору за цивільним законодавством України // 

Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2005. — № 10 (48);  

106. Мелихов Е. И. Предварительный договор и задаток // Юрист. — 2003. — № 4;  

107. Мічурін Є. О. Виникнення права власності на житло за договором // Вісник господарського судочинства. — 2002. 
— № 3;  

108. Мічурін Є. О. Правочини з житлом: Книга перша. (Серія «Юридичний радник»). — X.: Страйд, 2003;  

109. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. / За ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), H. С. 

Кузнєцової, В. В. Луця. — К.: Юрінком Інтер, 2005. — Т, II; 

110. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. / За ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. 

Кузнєцо-вої, В. В. Луця. — К.: Юрінком Інтер, 2005. — Т. II;  

111. Новицкий И. Б. Регрессные обязательства между социалистическими хозяйственными организациями. Опыт 

обобщения арбитражной и судебной практики. — М.: Государственное издательство юридической литературы, 

1952;  

a. Новицкий И. Б., Лунц Л. А. Общее учение об обязательстве. — М.: Государственное издательство юридической 

литературы, 1950;  
112. Основные институты гражданского права зарубежных стран. Сравнительно-правовое исследование. — М.: 

НОРМА, 1999;  

113. Павленко Д. Г. Договор по справедливости // Юридическая практика. — 2002. — № 14 (224);  

114. Підопригора О. А. Договір довічного утримання // Зобов'язальне право: теорія і практика. Навч. посібн. для 

студентів юрид. вузів і фак. ун-тів / О. В. Дзера, Н. С. Кузнецова, В. В. Луцьтаін.; За ред. О. В. Дзери. — К.: 

Юрінком Інтер, 1998;  

115. Підопригора О. А. Основи римського приватного права: підручник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: 

Вентурі, 1997; 

116. Попова Е.А. Заключение договора в обязательном порядке: Автореф. дис. .канд. юрид. наук. — Минск, 2004;  

117. Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА / Пер. с англ. А. С. Комарова. — М., 1996. 

118. Реутова Н. Попередні договори // Юридичний журнал. — 2005. — № 12;  

119. Ромовсъка 3. Проблемы наследственного договора // Юридическая практика. — 2003. — № 4;  
120. Рябоконь Є. О. Спадкове право. Начальний посібник.  — Київ,  2004;   

121. Санфилиппо Чезаре Курс римского частного права: Учебник / Под ред. Д. В. Дождева. — М.: БЕК, 2000;  

122. Ромовська 3. В. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар. — К., 2003;  

123. Саватье Р. Теория обязательств: Юридический и экономический очерк / Вступительная статья Р. О. Халфиной. 

— М.: Прогресс, 1972;  

124. Самонд, Вильяме. Основы договорного права / Под ред. и с вступительной статьей Е. А. Флейшиц. — М.: 

Издательство иностранной литературы, 1955;  

125. Сарбаш С. Исполнение договорного обязательства третьим лицом // Хозяйство и право. — 2003. — № 4;  

126. Сарбаш С. Обязательства с множественностью лиц и особенности их исполнения. — М.: Статут. — 2004;  

127. Серебровский В. И. Очерки советского наследственного права // Избранные труды по наследственному и 

страховому праву. Изд. 2-е, испр. — М.: Статут, 2003. — (Классика российской цивилистики);  
128. Сібільов М. Структура та основний зміст загальних положень про зобов'язання у проекті нового Цивільного 

кодексу України // Українське право. — 1997. — № 1;  

129. Скловский К. И. Предварительный договор // Собственность в гражданском праве: Учеб.-практ. пособие. — 3-е 

изд. — М.: Дело, 2002;  
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130. Советское гражданское право: Учебн.: В 2 т. — Т. 1 / Илларионова Т. И., Кириллова М. Я., Красавчиков О. А. и 

др.; Под ред. О. А. Красавчикова. — М., 1985;  
131. Советское гражданское право: Учебник. В 2 т. — Т. 1 / Илларионова Т. И., Кириллова М. Я., Красавчиков О. А. и 

др.; Под ред. О. А. Кра-савчикова. 3-е изд., испр. и доп. — М.: Высш. шк., 1985;  

132. Советское гражданское право: Учебник: В 2 т. — Т. 1 / Илларионова Т. И., Кириллова М. Я., Красавчиков О. А. и 

др.; Под ред. О. А. Красавчикова. 3-е изд., испр. и доп. — М.: Высш. шк., 1985;  

133. Степанова О. Предварительный договор // Финансово-правовой абонемент «Предпринимательская практика: 

вопрос-ответ». — Вып. 3. — 1999;  

134. Тімуш І. С Цивільно-правове регулювання ризикових (алеаторних) договорів: Дис. .канд. юрид. наук. — К., 2004. 

135. Турлуковський Я. Спадковий договір в українському цивільному праві: теорія та практика // Підприємництво, 

господарство і право. — 2005. — № 6; Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. 

розробників проекту Цивільного кодексу України. — К.: Істина. — 2004;  

136. Фурса С. Я. Договор задатка в нотариальной практике // Бюллетень нотариальной практики. — 2004. — № 3;  
137. Фурса С. Я., Фурса Є. І. Попередній договір і завдаток // Нотаріат. Адвокатура. Суд. — 2005. — № 1 (3);  

138. Цивільне право України: Підручник: У 2 кн. / Дзера О. В. (керівник авт. кол.), Боброва Д. В., Довгерт А. С. таін.; 

За ред. О. В. Дзери, Н. С Кузнєцової. — К.: Юрінком Інтер, 2002;  

139. Цивільне право України / За ред. І. А. Бірюкова, Ю. О. Заїки. — К.: НАВСУ, 2004;  

140. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я. М. Шевченко. — Т. 1. Загальна 

частина. — К.: Ін Юре, 2003. 

141. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / За заг. ред. Я. М. Шевченко. — Т. 2: Особлива частина. — К.: 

Видавничий дім «Ін Юре», 2003. 

142. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / Дзера О. В. (кер. авт. кол.), Боброва Д. В., Довгерт А. С. та ін.; За 

ред. О. В. Дзери, И. С. Кузнєцової, — 2-ге вид., допов. і перероб. — К.: Юрінком Інтер, 2003. — Кн. 1;  

143. Цивільне право України: У 2 кн. / Дзера О. В. (кер. авт. кол.), Боброва Д. В., Довгерт А. С. та ін.; За ред. О. В. 

Дзери, Н. С. Кузнєцової. — 2-ге вид., допов. і перероб. — К.: Юрінком Інтер, 2003. — Кн. 2;  
144. Цивільне право: Навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі, 1996;  

145. Цивільне право: Навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі, 1997;  

146. Цыганков С. Задаток при купле-продаже жилья // Хозяйство и право. — 1999. — № 11; Черешнюк В. Укладення 

попереднього господарського договору та його правові наслідки // Підприємництво, господарство і право. — 

2006. — № 1 (121). 

147. Чуйкова В. Правова характеристика спадкового договору // Підприємництво, господарство і право. — 2005. — № 

4;  

148. Шевченко О. Заповіт як підстава спадкування // Підприємництво, господарство і право. — 2003. — № 8; Шевчук 

Л. В. Заповіт як підстава виникнення правонаступництва в цивільному праві України: Автореф. дис. ...канд. юрид. 

наук. — К., 2001;  

 

НПА за 2013-15 р. 

1. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи 

гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку»  від 16 липня  2015 

року № 629-VIII (Голос України № 146, 11 серпня 2015 року) 

2. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення прозорості у сфері 

відносин власності з метою запобігання корупції» від 14 липня 2015 р. № 597-VIII (Голос України № 141-

142, 06 серпня 2015 року) 

3. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розбудови інституційної 

спроможності Національного банку України» від 18 червня 2015 р. № 541-VIII (Голос України № 121, 09 

липня 2015 року) 

4. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов повернення строкових 

депозитів» від 14 травня 2015 р. № 424-VIII (Голос України № 98, 05 червня 2015 року) 
5. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 

07 квітня 2015 р. № 289-VIII (Голос України № 82, 13 травня 2015 року) 

6. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку реєстрації деяких спадкових справ у 

Спадковому реєстрі» від 15 квітня 2015 р. № 210 (Урядовий кур’єр № 77, 28 квітня 2015 року) 

7. Постанова Кабінету Міністрів України «Про надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень у скорочені строки» від 08 квітня 2015 р. № 190 (Урядовий кур’єр № 73, 22 

квітня 2015 року) 

8. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення 

бізнесу (дерегуляція)» від 12 лютого 2015 р. № 191-VIII (Голос України № 61, 04 квітня 2015 року) 

9. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності 

Національного антикорупційного бюро України та Національного агентства з питань запобігання корупції» 
від 12 лютого 2015 р. № 198-VIII (Голос України № 39, 04 березня 2015 року) 

10. Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» від 15 січня 2015 р. № 124-VIII (Голос 

України № 23, 10 лютого 2015 року)  
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http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/190-2015-%D0%BF
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/190-2015-%D0%BF
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/190-2015-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/191-19
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http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/198-19
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/198-19
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/198-19
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/124-19
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/124-19
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11. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання інформації про зареєстровані речові права на 

нерухоме майно та їх обтяження» від 24 грудня 2014 р. № 722 (Урядовий кур’єр № 245, 31 грудня 2014 року) 
12. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо деяких питань спадкування» 

від 20 жовтня 2014 р. № 1709-VII (Голос України № 232, 02 грудня 2014 року, Урядовий кур’єр № 224, 02 

грудня 2014 року) 

13. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14 

жовтня 2014 р. № 1702-VII (Голос України  № 216, 08 листопада 2014 року) 

14. Закон України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 р. № 1697-VII (Голос України  № 206, 25 жовтня 2014 

року) 

15. Закон України «Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв’язку з проведенням 

антитерористичної операції» від 12 серпня 2014 року  №1632-VІІ (Голос України № 157, 19 серпня 2014 

року)  
16. Постанова Кабінету Міністрів «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 вересня 

1998 р. № 1482» від 9 липня 2014 р. № 248 (Урядовий кур’єр № 131, 23 липня 2014) 

17. Постанова Кабінету Міністрів України «Питання державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, яке 

розташоване на тимчасово окупованій території» від 2 липня 2014 року № 226  (Урядовий кур’єр № 121, 9 

липня  2014 року)  

18. Постанова Кабінету Міністрів України  «Про затвердження Положення про Державну реєстраційну службу 

України » від 2 липня 2014 року № 219  (Урядовий кур’єр № 119, 5 липня  2014 року)   

19. Закон України «Про внесення змін до Закону України “Про рекламу”» від 5 червня 2014 року № 1322-VIІ 

(Голос України № 124, 3 липня  2014 року)  

20. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо засвідчення вірності копій 

документів і виписок з них та справжності підпису на документах» від 13 травня 2014 року № 1253-VII 

(Голос України № 109, 07 червня 2014 року) 
21. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури 

державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців за заявницьким 

принципом» від 13 травня 2014 року № 1258-VII (Голос України № 109, 07 червня 2014 року) 

22. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 

13 травня 2014 року № 1255-VII (Голос України № 104, 31 травня 2014 року) 

23. Закон України «Про внесення змін до статті 19 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень» щодо особливостей державної реєстрації прав власності на об’єкти 

нерухомого майна, закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 року» від 15 квітня 2014 року № 1212-VII (Голос 

України № 89, 08 травня 2014 року) 

24. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку 

відкриття бізнесу» від 15 квітня 2014 року № 1206-VII (Голос України № 87, 06 травня 2014 року) 
25. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового 

регулювання діяльності юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» від 10 жовтня 2013 року № 642-VIІ 

(Голос України № 249, 28 грудня 2013 року) 

26. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень і Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно» 

від 17 жовтня 2013 року № 868 (Урядовий кур’єр № 229, 11 грудня 2013 року) 

27. Закон України "Про внесення зміни до статті 28 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень" щодо отримання інформації співвласниками багатоквартирного будинку" 

від 10 жовтня 2013 року № 641-VII (Голос України № 212 від 12 листопада 2013 року, Урядовий кур’єр № 

208 від 12 листопада 2013 року) 

28. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з проведенням 

адміністративної реформи» від 04 липня 2013 року № 406-VIІ (Голос України № 148, 10 серпня 2013 року) 
29. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо об’єктів 

нерухомості» від 04 липня 2013 року № 403-VIІ (Голос України № 143, 03 серпня 2013 року)  

30. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку із запровадженням 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 04 липня 2013 року № 402-VIІ 

(Голос України № 143, 03 серпня 2013 року) 

31. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості відносин 

власності стосовно засобів масової інформації» від 04 липня 2013 року № 409-VIІ (Голос України № 138, 27 

липня 2013 року) 

32. Закон України «Про внесення змін до статті 4 Закону України «Про оренду державного та комунального 

майна» від 04 липня 2013 року № 411-VIІ (Голос України № 137, 26 липня 2013 року) 

33. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про угоди про розподіл продукції» щодо державного 
регулювання укладення та виконання угод» від 18 червня 2013 року № 331-VIІ (Голос України № 133, 20 

липня  2013 року, Урядовий кур'єр  № 129, 20 липня 2013 року) 
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34. Закон України «Про ратифікацію Договору між Україною та Об’єднаними Арабськими Еміратами про 

взаємну правову допомогу у цивільних та комерційних справах» від 19 червня 2013 року № 337-VIІ (Голос 
України № 128, 13 липня 2013 року) 

35. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення законодавства у 

відповідність з Кримінальним процесуальним кодексом України" від 16 травня 2013 року № 245-VII (Голос 

України № 106 від 08 червня 2013 року) 

36. Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення зміни до пункту 1 Порядку посвідчення заповітів і 

довіреностей, що прирівнюються до нотаріально посвідчених" від 30.01.2013 № 46 (Урядовий кур'єр № 22, 

02 лютого 2013 року) 

37. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення Реєстру громадських об’єднань 

та обміну відомостями між зазначеним Реєстром і Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних 

осіб - підприємців» від 19 грудня 2012 року № 1212 (Урядовий кур’єр № 3, 05 січня 2013 року) 

38. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження розміру і порядок використання плати за 
внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та надання інформації із 

зазначеного реєстру» від 21 листопада 2012 року № 1204 (Урядовий кур’єр  № 1, 03 січня 2013 року  

39. Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку відчуження об’єктів державної 

власності» від 14 листопада 2012 року № 1048 (Урядовий кур’єр № 220, 29 листопада 2012 року)  

40. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону 

України «Про безоплатну правову допомогу» від 06 листопада 2012 року  № 5477-VI (Голос України № 226, 

28 листопада 2012 року) 

41. Кодекс цивільного захисту України (Розділи I-III) від 02 жовтня 2012 року  № 5403-VI (Голос України № 220, 

20 листопада 2012 року)  

42. Кодекс цивільного захисту України (Розділи IV-VI) від 02 жовтня 2012 року  № 5403-VI (Голос України № 

220, 20 листопада 2012 року) 

43. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку відшкодування майнової шкоди 
(збитків), завданої особам внаслідок запровадження карантину (карантинних обмежень) тварин або у зв’язку 

з проведенням процедур і робіт щодо ліквідації особливо небезпечних (карантинних) хвороб» від 31 жовтня 

2012 року № 1003 (Урядовий кур’єр № 207, 10 листопада 2012 року) 

44.  Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Кодексу 

цивільного захисту України» від 02 жовтня 2012 року № 5404-VI (Голос України  № 208, 03 листопада 2012 

року)  

45. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Концепції розвитку Державної 

інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування» від 01 серпня 2012 року 

№ 530-р (Урядовий кур’єр № 142, 09 серпня 2012 року)  

46. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку подання органами державної реєстрації 

прав на нерухоме майно та органами, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, 
відомостей, необхідних для розрахунку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» від 31 

травня 2012 року № 476 (Урядовий кур’єр № 109, 20 червня 2012)  

47. Закон України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму 

воєнного чи надзвичайного стану» від 17 травня 2012 року № 4765-VI (Голос України № 106, 12 червня 2012 

року)  

48. Закон України «Про внесення змін до статей 361 і 362 Цивільного процесуального кодексу України щодо 

підстав перегляду рішення чи ухвали суду» від 22 березня 2012 року № 4566-VI (Голос України № 69, 14 

квітня 2012 року)  

49. Закон України «Про внесення зміни до статті 23 Закону України «Про акціонерні товариства» від 9 лютого 

2012 року № 4382-VI (Голос України № 45, 13 березня 2012 року) 

50. Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 

квітня 2006 р. № 590» від 22 лютого 2012 року № 127 (Урядовий кур'єр № 38, 28 лютого 2012 року) 
51. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації 

положень Державної програми приватизації на 2012-2014 роки» від 13 січня 2012 року № 4336-VI (Голос 

України № 32, 18 лютого 2012 року) 

52. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення розміру збитків, завданих 

власникам цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі 

об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва, та їх відшкодування» від 25 січня 2012 року №  37 

(Урядовий кур’єр № 21, 3 лютого 2012 року)  

53. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або 

визнання його банкрутом»» від 22 грудня 2011 року № 4212-VI (Голос України № 8-9, 18 січня 2012 року) 

54.   

55. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку здійснення 
судочинства» від 20 грудня 2011 року № 4176-VI (Голос України № 6, 14 січня 2012 року) 

56. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків і 

зборів» від 22 грудня 2011 року № 4235-VI (Голос України № 5, 13 січня 2012 року) 
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http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4336-17
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/37-2012-%D0%BF
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/37-2012-%D0%BF
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/37-2012-%D0%BF
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/37-2012-%D0%BF
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4212-17
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4212-17
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=4176-17
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=4176-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4235-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4235-17
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57. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України» від 22 грудня 2011 року № 4223-VI (Голос 

України № 4, 12 січня 2012 року) 
58. Закон України «Про ратифікацію Угоди про співробітництво у сфері правової охорони й захисту 

інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової  охорони й захисту 

інтелектуальної власності» від 21 грудня 2011 року № 4211-VI (Голос України № 4, 12 січня 2012 року)  

59. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення підсудності справ 

про арешт на морські судна» від 20 грудня 2011 року № 4190-VI (Голос України № 4, 12 січня 2012 року) 

60. Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з 

питань оцінки майна»  від 7 грудня 2011 року № 1253 (Урядовий кур’єр № 4, 11 січня 2012 року) 

61. Закон України «Про граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу у цивільних та 

адміністративних справах» від 20 грудня 2011 року № 4191-VI (Голос України № 3, 11 січня 2012 року) 

62. Закон України «Про Фонд державного майна України» від 9 грудня 2011 року № 4107-VI (Голос України № 

2, 6 січня 2012 року)  
63. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень при їх державній реєстрації» від 9 грудня 2011 року № 4152-VI (Голос України № 245, 

27 грудня 2011 року) 

64. Постанова Кабінету Міністрів України «Питання системи обліку публічної інформації» від 21 листопада 

2011 року № 1277 (Урядовий кур’єр № 240, 23 грудня 2011 року) 

65. Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з 

питань надання безоплатної правової допомоги» від 23 листопада 2011 року № 1235 (Урядовий кур’єр № 

238, 21 грудня 2011 року)  

66. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції проекту Закону України «Про 

внесення змін до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»» від 16 

листопада 2011 року № 1170-р (Урядовий кур’єр № 233, 14 грудня 2011 року) 

67. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про угоди про розподіл продукції» щодо 
вдосконалення механізму укладення угод про розподіл продукції» від 17 листопада 2011 року № 4053-VI 

(Голос України № 234, 10 грудня 2011 року) 

68. Закон України «Про внесення зміни до статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів 

господарської діяльності» щодо ліцензування діяльності у сфері інтелектуальної власності» від 15 листопада 

2011 року № 4023-VI (Голос України № 233, 9 грудня 2011 року) 

69. Закон України «Про внесення зміни до статті 19 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та 

професійну оціночну діяльність в Україні»» від 15 листопада 2011 року № 4018-VI (Голос України № 231-

232, 8 грудня 2011 року) 

70. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно» від 26 жовтня 2011 року № 1141 (Урядовий кур’єр № 218, 23 листопада 2011 року) 

71. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розгляду справ Верховним 
Судом України» від 20 жовтня 2011 року № 3932-VI (Голос України № 213, 12 листопада 2011 року)  

72. Закон України «Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України щодо вжиття заходів 

забезпечення позову при визнанні та виконанні рішення іноземного суду» від 22 вересня 2011 року № 3776-

VI (Голос України № 194, 18 жовтня 2011 року) 

73. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання відносин між 

кредиторами та споживачами фінансових послуг» від 22 вересня 2011 року № 3795-VI (Голос України № 

193, 15 жовтня  2011 року) 

74. Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до переліку платних послуг, які можуть 

надаватися відділами державної реєстрації актів цивільного стану» від 5 жовтня 2011 № 1019 (Урядовий 

кур’єр №187, 11 жовтня 2011 року) 

75. Закон України «Про внесення змін до статті 13 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного 

стану»» від 9 вересня 2011 року № 3736-VI (Голос України № 184, 4 жовтня 2011 року)  
76. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відчуження майна суб'єктів 

господарювання державного сектору економіки» від 8 вересня 2011 року № 3713-VI (Голос України № 183, 1 

жовтня 2011 року) 

77. Закон України «Про приєднання України до Міжнародної конвенції з уніфікації деяких правил щодо 

накладення арешту на морські судна» від 7 вересня 2011 року № 3702-VI (Голос України № 182, 30 вересня 

2011 року) 

78. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень і Порядку надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно» від 

22 червня 2011 року № 703 (Офіційний Вісник України № 51, 15 липня 2011 року; Урядовий кур’єр № 178, 

28 вересня 2011 року) 

 

 
11. Інформаційні ресурси 

Інтернет-ресурси з правової тематики 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4223-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4223-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4211-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4211-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4211-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4190-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4190-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1253-2011-%EF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1253-2011-%EF
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=4191-17
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=4191-17
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=4107-17
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=4107-17
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=4152-17
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=4152-17
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=4152-17
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1277-2011-%EF
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1277-2011-%EF
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1235-2011-%EF
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1235-2011-%EF
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1235-2011-%EF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1170-2011-%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1170-2011-%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1170-2011-%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4053-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4053-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4053-17
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=4023-17
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=4023-17
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=4023-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4018-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4018-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4018-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1141-2011-%EF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1141-2011-%EF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3932-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3932-17
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3776-17
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3776-17
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3776-17
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3795-17
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3795-17
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3795-17
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1019-2011-%EF
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1019-2011-%EF
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1019-2011-%EF
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3736-17
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3736-17
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3713-17
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3713-17
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3713-17
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3702-17
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3702-17
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3702-17
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=703-2011-%EF
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=703-2011-%EF
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=703-2011-%EF
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=703-2011-%EF
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Адреса веб-сайту Назва веб-ресурсу 

1 2 

www.president.gov.ua Президент України 

www.rada.gov.ua Верховна Рада України 

www.kmu.gov.ua Кабінет Міністрів України 

www.ccu.gov.ua Конституційний Суд України 

www.scourt.gov.ua Верховний Суд України 

 

 
www.sc.gov.ua/ Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних 

справ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 кримінальних справ   

www.arbitr.gov.ua Вищий Господарський Суд України 

www.ombudsman .kiev.ua Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

www.rainbow.gov.ua Рада національної безпеки та оборони України 

www.minjust.gov.ua Міністерство юстиції України 

www.vru.gov.ua Вища рада юстиції України            

www.gp.gov.ua  Генеральна прокуратура України 

www.cvk.gov.ua Центральна виборча комісія України 

www.uba.kiev.ua Асоціація правників України 

www.pravosud.org.ua Українське правосуддя 

www.nplu.kiev.ua Національна парламентська бібліотека України 

www.uamedia.visti.net/golos Газета «Голос України» 

www.uamedia.visti.net/uk Газета «Урядовий кур'єр» 

www.pravo.biz.ua Електронна бібліотека з правознавства 

www.pravo.org.ua Центр політико-правових реформ 

www.chitalka.info Електронні підручники он-лайн/ Право 

www.uapravo.org Правовий журнал 

www.nau.kiev.ua Нормативні акти України - законодавство для практиків 

www.cmlaw.com.ua Юридична компанія «Чечель, Маллаєв та Партнери» 

www.pravoved.com.ua Спеціалізований ресурс для правників 

www.lawyer.org.ua Корпорація «Юриспруденція он-лайн» 

www.legality.kiev.ua Інститут проблем законодавства 

www.khpg.org Харківська правозахисна група            

www.vybor.8m.com Судові проблеми (інформація про судову систему, як поводитися в суді, як 

написати скаргу до Європейського Суду з прав людини) 

www.pension.kiev.ua Пенсійне забезпечення в Україні 

legalpro.hypermart.net/ 

konstsudl.html 

Правовий захист (Рішення Конституційного Суду України) 

www.uapravo.org UApravo (Сайт корисної правової інформації: є методичні матеріали, закони, 

юридичні консультації тощо) 

www.whoiswho.com.ua «Хто є хто в Україні?» (Сайт пропонує необхідну контактну інформацію про 

органи державної влади. Надається довідкова інформація з номерами телефонів, 

адресами, біографіями чиновників тощо) 

www.helsinki.org.ua Українська Гельсінська спілка з прав людини 
www.u21.org.ua Юрист XXI століття 
www.accent.kiev.ua Політична та економічна інформація про Україну 

www.sudova-practika.kiev.ua Судові рішення 
www.coe.kiev.ua Рішення Європейського суду 

www.legal.com.ua Інформаційно-пошукова система по законодавству 

 
 

http://www.president/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.ccu.gov.ua/
http://www.scourt.gov.ua/
http://www.arbitr.gov.ua/
http://kiev.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://www.vru.gov.ua/
http://www.gp.gov.ua/
http://www.cvk.gov.ua/
http://www.uba.kiev.ua/
http://www.pravosud/
http://www.nplu.kiev.ua/
http://www.uamedia.visti.net/golos
http://www.uamedia.visti.net/uk
http://www.pravo.biz.ua/
http://www.pravo.org.ua/
http://www.chitalka.info/
http://www.uapravo.org/
http://www.nau.kiev.ua/
http://www.cmlaw.com.ua/
http://www.pravoved.com.ua/
http://www.lawyer.org.ua/
http://www.legality.kiev.ua/
http://www.khpg.org/
http://www.vybor.8m.com/
http://www.pension.kiev.ua/
http://legalpro.hypermart.net/
http://legalpro.hypermart.net/
http://www.uapravo.org/
http://www.whoiswho.com.ua/
http://www.helsinki.org.ua/
http://www.u21.org.ua/
http://www.accent.kiev.ua/
http://www.sudova-practika.kiev.ua/
http://www.coe.kiev.ua/
http://www.legal.com.ua/
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