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ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 «Порівняльне цивільне судочинство України  

з правом ЄС» 

для студентів V курсу  денної та заочної форми навчання 

 

І. Написати реферат на тему:  

1. Брюссельська конвенція як основа уніфікації ЦПП Європейського Союзу. 

2. Луганська конвенція про міжнародну підсудність та виконання судових 

рішення. 

3. Регламенти ЄС про спрощене провадження. 

4. Гармонізація права України з правом ЄС в сфері цивільного судочинства.  

5. Європейський суд з прав людини в системі судочинства ЄС. 

6. Порядок звернення до Європейського суду з прав людини. 

7. Процедура вирішення дрібних спорів  в ЄС.  

 
Обсяг реферату - 15-18 сторінок машинописного тексту (формату А4) . 
 

ІІ. Здійснити реферування статті: 

1. Цірат Г.А. Правова допомога в міжнародному цивільному процесі - вручення 

за кордоном судових документів. Вісник Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. Актуальні проблеми міжнародних відносин. - к.: ІМВ, 

2008. - Вип. 75, ч 2. - К, 2008 - С.127-136. 

2. Цірат Г. А. Правове положення іноземців у міжнародному цивільному процесі: 

досвід міжнародно-правової уніфікаці [Електронний ресурс] / Г. А. Цірат // Вісник 

Верховного Суду України. - 2011. - № 9. - С. 44-48.  

3. Кіріяк О. В. Оглядовий аналіз розвитку цивільного процесуального права 

окремих іноземних держав [Електронний ресурс] / О. В. Кіріяк // Приватне та 

публічне право. - 2017. - № 1. - С. 19-23. 

4. Пасайлюк І. Особливості участі іноземців та осіб без громадянства як сторін 

у цивільному процесі України [Електронний ресурс] / І. Пасайлюк 

// Підприємництво, господарство і право. - 2017. - № 8. - С. 45-50. 

5. Ускладнення у виконанні доручення суду іноземної держави 

у цивільному процесі [Електронний ресурс] / О. Рибак // Вісник Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. - 2013. - Вип. 

4. - С. 73-77. 
 

ІІІ. Скласти список бібліографічних джерел на тему:  

1. Виконання судових рішень в країнах ЄС. 

2. Провадження в дрібних спорах за правом ЄС. 

3. Наказне провадження за правом ЄС. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A6%D1%96%D1%80%D0%B0%D1%82%20%D0%93$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9615408
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9615408
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D1%96%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%BA%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96101483
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96101483
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8E%D0%BA%20%D0%86$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9614931:%D0%B0
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9628079:%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9628079:%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4.


4. Генезис розвитку основ цивільного процесу ЄС. 

 
Список оформляти машинописним текстом у форматі А4, попередньо 
склавши план до вказаної теми.  
 

ІV. Практичні завдання: 

1. Скласти проект наказу суду у відповідності з Регламентом ЄС про наказне 

провадження. 

2. Сформулювавши фабулу справи, яка  може бути предметом розгляду у 

відповідності з Регламенту ЄС про  вирішення дрібних спорів.  

3. Скласти проект заяви про оскарження наказу суду у відповідності з Регламентом 

ЄС про наказне провадження. 
 

Проекти процесуальних документів оформляти машинописним текстом у 
форматі А4. 
 

 

 

Керівник курсу 

доцент кафедри судочинства       /Ковалишин О.Р./ 
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