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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “Процесуальні
документи”)

Найменування
показників

Галузь знань,
спеціальність, освітньокваліфікаційний рівень

Кількість кредитів –
6.5
Модулів – 1

Характеристика навчальної
дисципліни
денна
Нормативна

Галузь знань 29
«Міжнародні відносини»

Рік підготовки:
1-й (магістри)

Змістових модулів – 1
Загальна кількість
годин – 195 год

Тижневих годин:
аудиторних – 3
самостійної роботи
студента – 12

Спеціальність: 293 –
«Міжнародне право»

Семестр
2-ий
Лекції
32 год.
Практичні, семінарські
16 год.

Освітньокваліфікаційний рівень:
Магістр

Самостійна робота
147 год.
Індивідуальні завдання
Вид контролю: залік
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2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Мета.
Метою вивчення нормативної дисципліни «Процесуальні документи» є
ґрунтовне ознайомлення студентів із процесуальною формою здійснення
цивільного судочинства, поглиблення їхніх знань про поняття, особливості,
види процесуальних документів; формування у студентів уявлення про
важливість техніки складання процесуальних документів у правозастосовній
діяльності; оволодіння навиками складання цивільних процесуальних
документів
2.2. Завдання.
Приступаючи до вивчення навчальної дисципліни «Процесуальні
документи», студенти повинні перш за все зрозуміти місце цієї дисципліни в
системі інших базових та гуманітарних, а також юридичних дисциплін та
встановити зв’язок між ними.
Робота студентів по вивченню дисципліни включає в себе вирішення
трьох основних завдань:
1. Ознайомлення з системою процесуальних документів та їх
класифікаційними характеристиками
2. Вивчення особливостей процесуальних документів з огляду на їх
призначення та види
3. Формування навичок складання процесуальних документів.
У результаті вивчення дисципліни “Процесуальні документи” студенти
повинні
засвоїти (знати):
- ознаки та види процесуальних документів;
- вимоги до змісту та форми процесуальних документів;
- теоретичні та практичні основи складання різних видів процесуальних
документів відповідно до видів цивільних проваджень та стадій
цивільного судочинства.
вміти:
- правильно тлумачити і застосовувати норми матеріального і
процесуального права при складанні процесуальних документів;
- визначати, обґрунтовувати і відстоювати свою правову позицію;
- послідовно й логічно викладати необхідну інформацію;
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- правильно розташувати реквізити документів;
- вільно застосовувати на практиці навички складання процесуальних
документів цивільного судочинства
3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Лекційні заняття
Тема 1. Загальні положення про процесуальні документи
Вступ. Предмет та місце курсу в системі суміжних юридичних
дисциплін. Методи вивчення і завдання курсу. Джерела, система курсу.
Поняття процесуальних документів у контексті завдань
цивільного судочинства.
Види цивільних проваджень та загальні особливості слухання
справ в порядку наказового, позовного і окремого провадження.
Спрощене позовне провадження як новела Цивільного процесуального
кодексу України. Стадії цивільного судочинства.
Процесуальні документи як акти реалізації права та акти
правозастосування. Розуміння процесуального документа як засобу
реалізації прав і законних інтересів учасників процесу, одна із гарантій
їх захисту. Індивідуально-правові приписи, які закріплюють
застосування правових норм в умовах конкретної правової ситуації і
передають їх у відповідній юридичній формі, передбаченій
процесуальним законодавством.
Ознаки процесуальних документів: офіційний характер,
визначений спосіб вираження і закріплення; формальні вимоги. Тісний
зв'язок форми і змісту процесуального документа. Вимога відповідності
процесуального документа його функціональному призначенню, виду і
стадії судочинства.
Тема 2. Види процесуальних документів
Види процесуальних документів за суб’єктним складом, видами
проваджень та стадіями судочинства.
Заяви учасників справи на різних стадіях судового розгляду. Види
заяв по суті справи: позовна заява, відзив, відповідь на відзив,
заперечення, пояснення третьої особи щодо позову чи відзиву.
Заперечення, пояснення учасників справи, заяви про видачу судового
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наказу, інші заяви та клопотання. Апеляційні та касаційні скарги.
Проєкт ухвали як процесуальна новела.
Документи суду. Види судових рішень. Характеристика ухвал,
рішень, постанов, судових наказів. Окрема ухвала суду.
Документи, що забезпечують фіксування судового процесу.
Основні відмінності між процесуальними документами учасників
справи і рішеннями суду через призму принципів цивільного
судочинства. Принцип диспозитивності цивільного судочинства та
неприпустимість відмови від права на звернення до суду за захистом.
Права і обов’язки учасників справи. Принцип змагальності сторін та
повноваження суду.
Категорії судових рішень залежно від способу захисту права.
Рішення про присудження, визнання, конститутивні рішення.
Тема 3. Позов як визначальна стадія цивільного судочинства
Суть позовної заяви як документа в якому позивач викладає свої
вимоги щодо предмета спору та їх обґрунтування.
Алгоритм складання позовної заяви. Письмовий та усний етапи.
Важливість стадії з’ясування обставин: з’ясування суті та характеру
проблеми, хронології подій, очікувань клієнта, пошук вирішення
проблеми, резюмуванння, висновки. Важливість психологічного
контакту,
комунікативних компетентностей,
уміння
слухати,
використання техніки уточнюючих питань, перефразувань.
Підготовчі дії як завершення усного етапу підготовки позовної
заяви. Вибір форми судового захисту, визначення кола учасників
справи, визначення підсудності, вирішення питання щодо забезпечення
позову, витребування доказів, розрахунок судового збору, витрат на
правничу допомогу, перевірка дотримання позовної давності.
Основні елементи позову. Предмет позову: процесуальна і
матеріальна природа. Відмінності між предметом позову і об’єктом
спору. Підстава позову: фактична і правова складова. Ціна позову як
грошовий вираз майнових вимог.
Елементи позовної заяви. Формальні вимоги щодо вступної
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частини позовної заяви: найменування суду, повне найменування сторін
та інших учасників справи, ціна позову. Описова частина, виклад змісту
позовних вимог. Правило лаконічності, точності і зрозумілості.
Мотивувальна
частина:
важливість
викладу
обставин,
що
обґрунтовують позовні вимоги, та підтверджуючих доказів. Відомості
про вжиття заходів досудового врегулювання спору, попередній
розрахунок суми судових витрат, перелік додатків як обов’язкові
елементи позовної заяви. Прохальна частина: важливість вибору
правильного способу судового захисту, коректність формулювань.
Правила територіальної підсудності. Виключна підсудність за ст.
30 ЦПК України. Категорії справ з підсудністю за вибором позивача
(альтернативна підсудність). Наслідки порушення правил підсудності.
Основні вимоги щодо доказів і доказування. Види доказів.
Вимоги належності, допустимості, достовірності і достатності доказів.
Обов’язок
доказування, звільнення від доказування. Правові
презумпції. Обов’язок свідка дати покази. Право свідка відмовитися від
дачі показань. Письмове опитування учасників справи як свідків за ст.
93 ЦПК України як новела цивільного процесуального судочинства.
Судові витрати. Порядок розрахунку судового збору. Звільнення
від сплати судового збору. Витрати, пов’язані з розглядом справи.
Розрахунок витрат на професійну правничу допомогу.
Залишення позовної зави без руху, недоліки позовної заяви,
спосіб і строк їх усунення. Повернення позовної заяви. Процесуальні
строки. Правові наслідки.
Покроковий алгоритм складання позовної заяви.
Тема 4. Відзив та інші заяви по суті справи
Елементи відзиву на позовну заяву. Вимоги до викладу вступної,
описової, мотивувальної і прохальної частин. Зазначення вимог, які
визнаються відповідачем повністю або частково. Обставини, які
визнаються відповідачем, їх правова оцінка. Заперечення щодо
наведених позивачем обставин та правових підстав позову. Заперечення
щодо розрахунку суми судових витрат позивача.
Покроковий алгоритм складання відзиву на позовну заяву.
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Зустрічний позов. Норми процесуального законодавства щодо
пред’явлення зустрічного позову. Форма і зміст зустрічної позовної
заяви.
Підготовка позивачем відповіді на відзив. Процесуальні вимоги і
строки. Заперечення відповідача на відповідь на відзив. Процесуальні
строки.
Пояснення третьої особи щодо позову чи відзиву. Вимоги щодо
оформлення, процесуальні строки.
Тема 5. Заяви з процесуальних питань
Види заяв із процесуальних питань: заяви, клопотання,
заперечення, пояснення. Правова природа заяв та клопотань. Загальні
вимоги щодо оформлення заяв із процесуальних питань. Долучення до
письмової заяви учасника справи проєкту ухвали як процесуальна
новела.
Особливості підготовки клопотань про витребування доказів.
Необхідні відомості: ідентифікація витребовуваного доказу; зазначення
обставин, які він може підтвердити. Важливість надання доказів
вжиття заходів для отримання доказу та/або причини неможливості
самостійного отримання цього доказу.
Дії особи, у якої знаходиться або може знаходитися доказ.
Відповідальність за неподання доказу. Застосування судом заходів
процесуального примусу. Тимчасове вилучення доказів, притягнення до
відповідальності.
Особливості підготовки клопотання про виклик свідка. Наслідки
пропущення строків. Особи, що не можуть бути допитані як свідки.
Право свідка відмовитися давати показання. Підготовка свідка до дачі
показань в суді. Присяга свідка.
Особливості допиту позивача/відповідача як свідка за ст. ст. 92,
234 ЦПК України.
Письмове опитування учасників справи як свідків за ст. 93 ЦПК
України
Покроковий алгоритм складання клопотання про допит свідка.
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Тема 6. Процесуальні документи в окремому провадженні
Поняття окремого провадження як виду непозовного судочинства
про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що
мають значення. Нормативно-правова база.
Окремі категорії справ, що можуть розглядатися в порядку
окремого провадження
Особливості розгляду справ в порядку окремого провадження.
Критерії прийняття до судового розгляду. Безспірність заявлених
вимоги (спір про факт, про стан). Мета судового розгляду. Юридична
значимість факту. Відкриття провадження за заявою. Сторони окремого
провадження. Відсутність змагальності. Межі судового розгляду та
доказування. Особливості підсудності. Процесуальні строки.
Видача обмежувального припису. Спеціальне законодавство:
Закони України “Про запобігання та протидію домашньому
насильству”, “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків”. Обмежувальний припис стосовно кривдника як захід
тимчасового обмеження прав, спрямований на забезпечення безпеки
постраждалої особи. Оцінка ризиків продовження насильства, настання
тяжких або особливо тяжких наслідків. Види заходів тимчасового
обмеження прав кривдника. Строки судового розгляду, строки видачі
обмежувального припису. Підсудність. Звільнення від сплати судового
збору. Докази.
Покроковий
алгоритм
обмежувального припису.

складання

заяви

про

видачу

Особливості встановлення судом фактів, що мають юридичне
значення. Категорії справ: встановлення фактів родинних відносин;
перебування на утриманні; реєстрації шлюбу, розлучення, усиновлення;
проживання однією сім’єю без шлюбу; народження особи в певний час
у разі неможливості реєстрації факту народження; смерті особи в
певний час у разі неможливості та ін. Факти, що не можуть бути
встановлені судом у порядку окремого провадження.
Зміст заяви, докази, зміст рішення суду.
Особливості встановлення факту постійного проживання на
території України станом на 24.08 (13.11) 1991 року у справах про
встановлення належності до громадянства України. Проблеми надання
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належних доказів.
Особливості розгляду судом справ про встановлення факту
народження чи смерті на тимчасово окупованій території в порядку
статті 2571 ЦПК України. Правова база: Конституція України,
Декларація прав дитини, Конвенція про права дитини. Постанова
Верховної Ради України від 17.03.2015 р. No254- VIIІ «Про визнання
окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей
тимчасово окупованими територіями». Проблема оцінки доказів,
виданих на тимчасово окупованій території України. «Намібійські
винятки» (англ.: Namibia exception). Підсудність.
Невідкладний
розгляд. Звільнення від сплати судового збору. Негайне виконання
рішення.
Покроковий алгоритм складання заяви про встановлення факту
народження на тимчасово окупованій території.
Тема 7. Цивільні справи з іноземним елементом
Правова база. Національне законодавство: Конституція України,
ЦПК України, Закони України «Про міжнародне приватне право»,
«Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», Лист
Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та
кримінальних справ "Про практику розгляду судами цивільних справ з
іноземним елементом» No 24-754/0/4-13 від 16.05.2013 р.
Чинні міжнародні договори України (дво- та багатосторонні).
Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних,
сімейних і кримінальних справах, Мінськ, 22.01.1993. Конвенція про
вручення за кордоном судових документів у цивільних або комерційних
справах, Гаага, 15.11.1965 р. Конвенція про отримання за кордоном
доказів у цивільних або комерційних справах, Гаага, 18.03.1970 р.
Європейська
конвенція
про
інформацію
щодо
іноземного
законодавства, Лондон, 07.06.1968 р.
Проблеми визначення підсудності. Положення чинних дво- чи
багатосторонніх договорів. Виключна підсудність за ст. 77 Закону
України «Про міжнародне приватне право».
Статус іноземних осіб. Біженці: Закон України «Про біженців та
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осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту». Особистий
закон особи/особи без громадянства: Закон України «Про правовий
статус іноземців та осіб без громадянства». Особистий закон юридичної
особи чи іноземної організації за Законом країни «Про міжнародне
приватне право».
Процесуальний статус іноземців. Рівність процесуальних прав за
Конституцією України, ЦПК України, профільним законом.
Встановлення і застосування змісту іноземного права як
правозастосовний процес, який здійснюється судом на підставі та в
межах національного права згідно із загальновизнаними принципами
міжнародного права.
Правова кваліфікація змісту норм іноземного права за ст. 7
Закону України «Про міжнародне приватне право». Принцип
взаємності.
Встановлення змісту норми права іноземної держави: офіційне
тлумачення, практика застосування і доктрина у відповідній іноземній
державі. Застосування права України у разу невстановлення в розумні
строки змісту норми права іноземної держави. Аналіз способів
встановлення змісту іноземного права судом ex officio: самостійно
суддею; сторонами справи; експертні висновки; дипломатичний
порядок; запити через Міністерство юстиції, систему правової
допомоги; обмін правовою інформацією та ін.
Обмін правовою інформацією на підставі міжнародних
двосторонніх договорів, міжнародних конвенцій (Мінська конвенція),
Віденської конвенції про консульські зносини 1963 р. та принципу
взаємності. Європейська конвенція про інформацію щодо іноземного
законодавства: сфера застосування, зміст запиту, зміст відповіді
запитуваної держави.
Аналіз судової практики із встановлення змісту норм іноземного
права.
Особливості підготовки клопотань про застосування до спірних
відносин права іноземної держави, про встановлення змісту норми
права іноземної держави.
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Проблеми отримання доказів за кордоном. Особливості
виконання Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових
документів у цивільних або комерційних справах /Hague Service
Convention/ та Конвенції про отримання за кордоном доказів у
цивільних або комерційних справах /Hague Evidence Convention/.
Інструкція про порядок виконання міжнародних договорів з питань
надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення
документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень
№ 1092/5/54 від 27.06.2008 р.
Особливості підготовки клопотань про витребування доказів за
кордоном.
Вимоги щодо засвідчення документів. Апостиль («Конвенція, що
відміняє вимогу легалізації іноземних офіційних документів» 1961
року). Консульська легалізація.
Тема 8. Визнання і виконання рішень іноземних судів в Україні
Правова база. Національне законодавство:
Цивільний
процесуальний кодекс, Закони України «Про міжнародне приватне
право», «Про міжнародні договори України»
Рішення іноземних судів, що можуть бути визнані і виконані в
Україні: у справах із цивільних, трудових, сімейних та господарських
правовідносин, вироки у кримінальних провадженнях у частині
відшкодування шкоди та збитків, рішення іноземних арбітражів, інших
органів іноземних держав.
Рішення іноземних судів, що не
підлягають визнанню і
виконанню в Україні за ч. 2 ст. 81 Закону України «Про міжнародне
приватне право».
Підстави примусового виконання рішень. Строки. Підсудність.
Вимоги до клопотання про надання дозволу на примусове
виконання рішення іноземного суду за ст. 466 ЦПК України. Підстави
для відмови у задоволенні клопотання про надання дозволу на
примусове виконання рішення іноземного суду за ст. 468 ЦПК України.
Особливості виконання в Україні рішень польських судів на
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підставі ст. 48-50 Договору між Україною і Республікою Польща про
правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних
справах від 24.05.1993 р.
Особливості виконання в Україні рішень іноземних судів за
Конвенцією про правову допомогу і правові відносини у цивільних,
сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993 р. (Мінська конвенція).
Виконання в Україні рішень іноземних арбітражних судів на
підставі Конвенції про визнання та виконання іноземних арбітражних
рішень від 10.05.1958 р. (Нью-Йоркська конвенція)
Виконання в Україні рішень іноземних судів з принципом
взаємності. Презумпція наявності взаємності. Доказування. Постанова
ВС у справі No 199/3311/18 від 06.05.2020 р.
Покроковий алгоритм підготовки клопотання про визнання та
надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду.
Особливості виконання в Україні рішень іноземних судів у
справах про стягнення аліментів. Міжнародні угоди про стягнення
аліментів Конвенція ООН про стягнення аліментів за кордоном, НьюЙорк, 20.06.1956 р. Конвенція про визнання і виконання рішень
стосовно зобов'язань про утримання, Гаага, 02.10.1973 р. Конвенція про
міжнародне стягнення аліментів на дітей та інших видів сімейного
утримання, Гаага, 23.11.2007 р.
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8

Кількість годин
ТЕМА

Семінарські
заняття
Змістовий модуль 1

Загальні положення про
процесуальні документи
Види процесуальних
документів
Позов як визначальна
стадія цивільного
судочинства
Відзив та інші заяви по
суті справи
Заяви з процесуальних
питань
Процесуальні документи
в окремому провадженні
Цивільні справи з
іноземним елементом
Визнання і виконання
рішень іноземних судів в
Україні
Всього:

Лекції

Самостійна робота

2

2

10

2

2

10

6

2

25

2

2

10

4

2

17

6

2

25

6

2

30

4

2

20

32

16

147
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5. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Тема 1. Загальні положення про процесуальні документи
1. Види цивільних проваджень та стадії цивільного судочинства
2. Основні ознаки процесуальних документів
3. Процесуальні документи як акти реалізації права
4. Процесуальні документи як акти правозастосування
Рекомендовані джерела.
1. Конституція України: Закон України, 28 червня 1996 № 254к/96-ВР //
Відомості Верховної Ради України (Далі – ВВРУ). – 1996. – № 30. – с.
141. Редакція від 01.01.2020. URL: Конституція України | від 28.06.1996
№ 254к/96-ВР (rada.gov.ua)
2. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України, 18 березня
2004 № 1618-IV // ВВРУ. – 2004. – № 40 – 41. – с. 492. Редакція від
13.08.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text
3. Процесуальні документи у цивільних справах (теорія, методика,
практика): науково-практичний посібник / за заг. ред. С. Я. Фурси. 3-тє
видання. К.: Алерта; ЦУЛ, 2011. С. 20.
4. Цивільно-процесуальні документи у позовному провадженні (зразки
оформлення): навч.-метод. посібник / Р. Я. Демків, І. М. Євхутич, Т. В.
Курило, В. О. Кучер, В. М. Парасюк. Львів: ЛьвДУВС, 2018. 212 с.
5. Перунова О. М. Деякі аспекти документування у процесуальній формі
цивільного судочинства. Форум права. 2015. № 1. С. 247–249.
6. Перунова О. М. Ознаки процесуальних актів-документів з цивільних
справ. Форум права. 2014. № 2. С. 346–351.
7. Процесуальні документи: цивільні, господарські, адміністративні,
кримінальні. Заяви, позовні заяви, клопотання, інші документи : – К. :
Центр учбової літератури, 2016. – 232 с.
8. Зразки процесуальних документів у цивільному судочинстві з
коментарями/ Григоренко А.В., Григоренко Л.С., упоряд. Київ: Центр
учбової літератури, 2016. 152 с.
Тема 2. Види процесуальних документів
1. Види процесуальних документів за суб’єктним складом, видами
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проваджень та стадіями судочинства
2. Заяви учасників справи, види заяв по суті справи
3. Види судових рішень. Характеристика
ухвал, рішень, постанов,
судових наказів.
4. Категорії судових рішень залежно від способу захисту права
Рекомендовані джерела.
1. Конституція України: Закон України, 28 червня 1996 № 254к/96-ВР //
Відомості Верховної Ради України (Далі – ВВРУ). – 1996. – № 30. – с.
141. Редакція від 01.01.2020. URL: Конституція України | від 28.06.1996
№ 254к/96-ВР (rada.gov.ua)
2. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України, 18 березня
2004 № 1618-IV // ВВРУ. – 2004. – № 40 – 41. – с. 492. Редакція від
13.08.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text
3. Процесуальні документи у цивільних справах (теорія, методика,
практика): науково-практичний посібник / за заг. ред. С. Я. Фурси. 3-тє
видання. К.: Алерта; ЦУЛ, 2011. С. 20.
4. Цивільно-процесуальні документи у позовному провадженні (зразки
оформлення): навч.-метод. посібник / Р. Я. Демків, І. М. Євхутич, Т. В.
Курило, В. О. Кучер, В. М. Парасюк. Львів: ЛьвДУВС, 2018. 212 с.
5. Перунова О. М. Ознаки процесуальних актів-документів з цивільних
справ. Форум права. 2014. № 2. С. 346–351.
6. Перунова, О. М. Судове рішення як процесуальний документ / О. М.
Перунова // Вісник Національного університету внутрішніх справ. 2004. - Вип. 25. - С. 346-354.
7. Процесуальні документи: цивільні, господарські, адміністративні,
кримінальні. Заяви, позовні заяви, клопотання, інші документи : – К. :
Центр учбової літератури, 2016. – 232 с.
8. Зразки процесуальних документів у цивільному судочинстві з
коментарями/ Григоренко А.В., Григоренко Л.С., упоряд. Київ: Центр
учбової літератури, 2016. 152 с.

Тема 3. Позов як визначальна стадія цивільного судочинства
1. Етапи складання позовної заяви
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2. Вимоги до позовної заяви
3. Докази і доказування в цивільному процесі
4. Залишення позовної заяви без руху, повернення заяви
Практичне завдання:
Складання позовної заяви за уявною фабулою
Позовна заява про відшкодування матеріальних збитків і моральної шкоди у
справі про неналежне виконання договору про надання туристичних послуг за
позовом туриста (споживача) до туроператора
Рекомендовані джерела.

1. Конституція України: Закон України, 28 червня 1996 № 254к/96-ВР //
Відомості Верховної Ради України (Далі – ВВРУ). – 1996. – № 30. – с. 141.
Редакція від 01.01.2020. URL: Конституція України | від 28.06.1996 №
254к/96-ВР (rada.gov.ua)
2. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України, 18 березня
2004 № 1618-IV // ВВРУ. – 2004. – № 40 – 41. – с. 492. Редакція від
13.08.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text
3. Закон України «Про судовий збір» //Відомості Верховної Ради України
(ВВР), 2012, N 14, ст.87
4. Кучер Т. М. Правова природа письмових доказів у цивільному процесі
України / Т. М. Кучер // Часопис Київського університету права. - 2013. № 1. - С. 171-174. - URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2013_1_42 .
5. Мамницький В.Ю., Белей О.В., Дулепа В.П. Медіація в цивільному
процесі: перспективи запровадження в Україні. Актуальні проблеми
вітчизняної
юриспруденції.
2019.
№
3.
С.
59–63.
URL:
http://apnl.dnu.in.ua/3_2019/16.pdf
6. Марченко Р. В. Допит свідка як спосіб забезпечення судом доказів по
цивільних справах // Форум права. – 2012. – № 2. – С. 442–448 . – URL:
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-2/12mrvpcc.pdf.
7. Перникоза Д., Коновалов Є. Електронні докази - норма для українського
судочинства, але є нюанси. Юридична Газета, 14 липня 2020 р. URL
Електронні докази - норма для українського судочинства, але є нюанси
(vkp.ua)
8. Підготовка адвоката до цивільного процесу / Я. П. Зейкан. — Х. : Фактор,
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2017. — 176 с. URL https://unba.org.ua/assets/uploads/news/advocatura/201701_PodgotovkaAdvokatovDoCivProcess.pdf
9. Процесуальні документи у цивільних справах (теорія, методика,
практика): науково-практичний посібник / за заг. ред. С. Я. Фурси. 3-тє
видання. К.: Алерта; ЦУЛ, 2011. С. 20
10. Цивільно-процесуальні документи у позовному провадженні (зразки
оформлення): навч.-метод. посібник / Р. Я. Демків, І. М. Євхутич, Т. В.
Курило, В. О. Кучер, В. М. Парасюк. Львів: ЛьвДУВС, 2018. 212 с.
11. Процесуальні документи: цивільні, господарські, адміністративні,
кримінальні. Заяви, позовні заяви, клопотання, інші документи : – К. :
Центр учбової літератури, 2016. – 232 с.
12. Фурса С.Я., Цюра Т.В. Докази і доказування у цивільному процесі:
Науково-практичний посібник. (Серія: Процесуальні науки) – К.:
Видавець Фурса С.Я., КНТ, 2005.
13. Чурпіта Г. В. Правове регулювання інституту доказів і доказування у
цивілістичних
судочинствах:
компаративістичний
аспект
//
Криміналістичний вісник. - 2014. - № 1. - С. 38-44. - URL:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/krvis_2014_1_7
14. Штефан А. С. Поняття судового доказування у цивільному процесі //
Часопис Академії адвокатури України. - 2015. - Т. 8, № 1. - С. 64-72. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chaau_2015_8_1_10

Тема 4. Відзив та інші заяви по суті справи
Елементи відзиву на позовну заяву. Вимоги до викладу вступної,
описової, мотивувальної і прохальної частин
2.
Форма і зміст зустрічної позовної заяви.
3.
Відповідь на відзив. Відповідача на відповідь на відзив.
4.
Пояснення третьої особи щодо позову чи відзиву.
1.

Практичне завдання:
Складання відзиву на позовну заяву за уявною фабулою
Відзив на позовну заява про відшкодування матеріальних збитків і моральної
шкоди у справі про неналежне виконання договору про надання туристичних
послуг
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Рекомендовані джерела.
1. Конституція України: Закон України, 28 червня 1996 № 254к/96-ВР //
Відомості Верховної Ради України (Далі – ВВРУ). – 1996. – № 30. – с. 141.
Редакція від 01.01.2020. URL: Конституція України | від 28.06.1996 №
254к/96-ВР (rada.gov.ua)
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12. Цивільний процес /За заг.ред. Білоусова Ю.В.- К.: Прецедент, 2005.- 293с.
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оформлення): навч.-метод. посібник / Р. Я. Демків, І. М. Євхутич, Т. В.
Курило, В. О. Кучер, В. М. Парасюк. Львів: ЛьвДУВС, 2018. 212 с.
Тема 5. Заяви з процесуальних питань
Види заяв із процесуальних питань: заяви, клопотання, заперечення,
пояснення.
2.
Загальні вимоги щодо оформлення заяв із процесуальних питань.
3.
Особливості підготовки клопотань про витребування доказів.
4.
Особливості підготовки клопотання про виклик свідка.
1.

Практичне завдання:
Складання клопотання про допит позивача як свідка
Підготовка клопотання про допит позивача як свідка в порядку ст. 92, 234
ЦПК України
Рекомендовані джерела.
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Центр учбової літератури, 2016. – 232 с.
9. Фурса С.Я., Цюра Т.В. Докази і доказування у цивільному процесі:
Науково-практичний посібник. (Серія: Процесуальні науки) – К.:
Видавець Фурса С.Я., КНТ, 2005.
10. Цехан Д. М. Цифровi докази: поняття, особливостi та мiсце у системi
доказування / Д. М. Цехан // Науковий вісник Міжнародного
гуманітарного університету. Юриспруденція. - 2013. - Вип. 5. - С. 256-260.
- URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2013_5_58 .
11. Чечур Л. Л. Покази свідків як засіб доказування в цивільному судочинстві
[Текст] // Закарпатські правові читання : матеріали VІІ Міжнародної
науково-практичної конференції / за заг. ред. В.І.Смоланки, Я.В.Лазура,
О.Я.Рогача. – Ужгород : Вид-во УжНУ "Говерла", 2015. – Т.2. – С. 15–19.
– Бібліогр.: с.18

Тема 6. Процесуальні документи в окремому провадженні.
1. Поняття окремого провадження, категорії справ (ст. 293 ЦПК)
2. Особливості судового розгляду справ окремого провадження, підсудність
3. Справи про видачу/продовження обмежувального припису
4. Встановлення фактів, що мають юридичне значення: категорії справи,
особливості розгляду
5. Встановлення фактів, пов’язаних із набуттям громадянства України
6. Встановлення юридичних фактів на тимчасово окупованих територіях
України
Практичні завдання:
Складання заяви про видачу обмежувального припису у справі про
домашнє насильство за уявною фабулою
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Підготовка заяви про видачу обмежувального припису в порядку ст. (ст. 3501
ЦПК України)
Складання заяви про встановлення факту постійного проживання на
території України станом на 24.08 (13.11) 1991 року у справах про
встановлення належності до громадянства України
Підготовка про встановлення факту постійного проживання на території
України станом на 24.08 (13.11) 1991 року
Складання заяви про встановлення факту народження на тимчасово
окупованій території України у справі за уявною фабулою
Підготовка заяви про встановлення факту народження на тимчасово
окупованій території України в порядку ст. 317 ЦПК України
Рекомендовані джерела.
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Цивільного процесуального кодексу України щодо встановлення факту
народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України"
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– Бібліогр.: с.18

Тема 7. Цивільні справи з іноземним елементом
1.
2.
3.
4.
5.

Підсудність справ з іноземним елементом
Процесуальний статус іноземних осіб
Встановлення і застосування змісту іноземного права
Міжнародні договори про обмін правовою інформацією
Особливості отримання доказів у справах з іноземним елементом
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Практичне завдання:
Аналіз судової практики із застосування норм права іноземної держави
Аналіз ЄДРСР на предмет пошуку рішень у справах,
- де національний суд застосував іноземне право в силу міжнародного
договору чи принципу взаємності;
- де національний суд не знайшов можливості/підстав для
застосування права іноземної держави
Складання клопотання про застосування до спірних відносин права
іноземної держави / про встановлення змісту норми права іноземної
держави у справі за уявною фабулою
Підготовка клопотання про застосування до спірних відносин права іноземної
держави / про встановлення змісту норми права іноземної держави

Рекомендовані джерела.
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Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters URL:
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2. Convention of 18 March 1970 on the Taking of Evidence Abroad in Civil or
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3. Convention of 30 June 2005 on Choice of Court Agreements URL:
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4. Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for
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5. European Convention on the Abolition of Legalisation of Documents executed
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https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMConten
t?documentId=0900001680072315
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14. Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та
кримінальних справ "Про практику розгляду судами цивільних справ з
іноземним елементом» No 24-754/0/4-13 від 16.05.2013 р.
15. Міжнародне приватне право. Загальна частина: підручник / за ред. A.C.
Довгерта і В.І. Кисіля. - К.: Алерта, 2012. - 376 с.
16. Міжнародне приватне право. Особлива частина: підручник / за ред. A.C.
Довгерта і В.І. Кисіля. - К.: Алерта, 2014. - 399 с.
17. Фединяк Г.С. Міжнародне приватне право: підручник / Г.С. Фединяк, Л.С.
Фединяк. – Вид. 5-те, переробл. і допов. – Київ: Атіка, 2012. – 530 с.

Тема 8. Визнання і виконання рішень іноземних судів в Україні
1. Особливості процедури визнання та звернення до виконання рішень
іноземних судів
2. Міжнародні договори та принцип взаємності як умови визнання та
виконання рішення іноземних судів
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3. Порядок подання клопотання про надання дозволу на примусове
виконання рішення іноземного суду
4. Стягнення аліментів за кордоном: міжнародні конвенції, особливості
процедури
Практичне завдання:
Складання клопотання про надання дозволу на примусове виконання
рішення іноземного суду у справі за уявною фабулою
Аналіз ЄДРСР на предмет виявлення рішення, яким національний суд надав
дозвіл на примусове виконання рішення іноземного суду
Підготовка клопотання про надання дозволу на примусове виконання
рішення іноземного суду в порядку ст. 466 ЦПК України.

Рекомендовані джерела.
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Види цивільних проваджень та стадії цивільного судочинства
Основні ознаки процесуальних документів
Процесуальні документи як акти реалізації права
Процесуальні документи як акти правозастосування
Види процесуальних документів за суб’єктним складом, видами
проваджень та стадіями судочинства
6. Заяви учасників справи, види заяв по суті справи
7. Види судових рішень. Характеристика ухвал, рішень, постанов, судових
наказів.
8. Категорії судових рішень залежно від способу захисту права
9. Етапи складання позовної заяви
10. Вимоги до позовної заяви
11. Докази і доказування в цивільному процесі
12. Залишення позовної заяви без руху, повернення заяви
13. Елементи відзиву на позовну заяву. Вимоги до викладу вступної,
описової, мотивувальної і прохальної частин
14. Форма і зміст зустрічної позовної заяви.
15. Відповідь на відзив. Відповідача на відповідь на відзив.
16. Пояснення третьої особи щодо позову чи відзиву.
17. Види заяв із процесуальних питань: заяви, клопотання, заперечення,
пояснення.
18. Загальні вимоги щодо оформлення заяв із процесуальних питань.
19. Особливості підготовки клопотань про витребування доказів.
20. Особливості підготовки клопотання про виклик свідка.
21. Поняття окремого провадження, категорії справ (ст. 293 ЦПК)
22. Особливості судового розгляду справ окремого провадження, підсудність
23. Справи про видачу/продовження обмежувального припису
24. Встановлення фактів, що мають юридичне значення: категорії справи,
особливості розгляду
25. Встановлення фактів, пов’язаних із набуттям громадянства України
26. Встановлення юридичних фактів на тимчасово окупованих територіях
України
27. Підсудність справ з іноземним елементом
28. Процесуальний статус іноземних осіб
29. Встановлення і застосування змісту іноземного права
30. Міжнародні договори про обмін правовою інформацією
31. Особливості отримання доказів у справах з іноземним елементом
32. Особливості процедури визнання та звернення до виконання рішень
1.
2.
3.
4.
5.
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іноземних судів
33. Міжнародні договори та принцип взаємності як умови визнання та
виконання рішення іноземних судів
34. Порядок подання клопотання про надання дозволу на примусове
виконання рішення іноземного суду
35. Стягнення аліментів за кордоном: міжнародні конвенції, особливості
процедури
9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
Вивчення дисципліни “Процесуальні документи” здійснюється під час
проведення лекцій, семінарських занять, підготовки індивідуальних
завдань та самостійної роботи.
При вивченні дисципліни застосовуються загальнонаукові методи
теоретичного та емпіричного дослідження; формально-юридичний,
історико-правовий, порівняльно-правовий методи; методики оцінки,
прогнозування, аналізу даних; технології пошуку й обробки інформації.
10. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ
В процесі вивчення дисципліни “Процесуальні документи”
використовуються такі методи оцінювання навчальної роботи студента:
- поточне опитування;
- підсумкова робота по змістовому модулю;
- оцінювання виконання ІНДЗ (за наявності);
Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни
“Процесуальні документи” визначається як середньозважена величина, в
залежності від питомої ваги кожної складової залікового кредиту:
Модуль 1
(поточне опитування)

Підсумкова
робота

Разом (%)

Змістовий модуль 1
Т1+Т2+Т3+Т4+Т5
Т6+Т7+Т8+Т9
60

40

100
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30

Шкала оцінювання:
За шкалою За національною За шкалою
університету
шкалою
ECTS
90-100
Відмінно
А (відмінно)
81-89
В (дуже добре) Зараховано
Добре
71-80
С (добре)
61-70
D (задовільно)
Задовільно
51-60
E (достатньо)
FX
(незадовільно з
0-50
можливістю
Не
повторного
зараховано
складання)
незадовільно
F (незадовільно
з обов’язковим
0-25
повторним
курсом)
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