
1. Код: ІІ, 1.3. 

2. Назва: Методика складання цивільно-процесуальних документів 

3. Тип: обов’язкова. 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський). 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 5 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 10 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Водоп’ян Т.В., к.ю.н, доцент. 

9. Результати навчання:  

• здобуття знань про основи теорії, про суть, роль та місце цивільно-процесуальних документів; 

• особливості вимог до цивільно-процесуальних документів;   

• вміння аналізувати законодавство та судову практику ; 

• юридично правильно складати процесуальні документи та вчиняти відповідні процесуальні 

дії, пов’язані з захистом прав та інтересів фізичних та юридичних осіб. 

10. Форми організації занять: лекції, семінарські заняття з використанням традиційних і 

інноваційних методів викладання. 
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Цивільний процес», «Судові та 

правоохоронні органи», «Ділова українська мова». 

12. Зміст курсу: Процесуальні документи у цивільних справах. Заяви осіб, які беруть участь у справі. 

Процесуальні документи, що забезпечують фіксування цивільного процесу. Рішення суду першої 

інстанції. Процесуальні документи в стадіях перевірки законності судових рішень. Процесуальні 

документи у виконавчому провадженні. Процесуальні документи пов’язані із зверненням до 

Європейського суду з прав людини. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 

1. Процесуальні документи у цивільних справах (теорія, методика, практика) : Науково-практичний 

посібник / ред. С. Я. Фурса. - К. : Видавець Фурса С.Я. : КНТ, 2007. - 1088 с 

2. Складання процесуальних документів із цивільних справ : Навч. посіб. / ред.: І. А. Войтюк; Акад. 

суддів України. - К., 2006. - 240 c.  

3.  Олійник О. Судова документація : навч. посіб. / О. Олійник; Міжгалуз. ін-т упр. - К. : Алерта, 

2007. - 281 c.  

4. Судові прецеденти щодо розгляду судами окремих категорій цивільних справ / Под заг.ред. 

Бринцева В.Д. – Х.: Просвіта, 2000. – 232с. 

5. Цивільне процесуальне право України / В.В. Комаров, В.А. Бігун, П.І.Радченко та ін. / За ред. В.В. 

Комарова. - X.: Основа, 1992. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 

16 год. лекцій, 16 год. практичних занять, 58 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження 

ділових та рольових ігор, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання 

мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

    Підсумковий контроль: залік в кінці 10 семестру. 

  Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, модульний контроль. 

16. Мова викладання: українська. 

 

 

 

Завідувач кафедри  

конституційного права та галузевих дисциплін                                           І.В.Міщук к.ю.н., доцент  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LEGAL WRITING TECHNIQUE IN CIVIL PROCEDURE for major 081 «Law» 

1. Title Legal writing technique in civil procedure 

2. Code  
3. Type compulsory/ by choice 

4. Year of study 5th 

5. Semesters X 

6. Credits ECTS 3 

7. Name of lecturer, scientific degree, position Vodopian T.V. Candidate of 

Juridical Sciences (Ph. D.), Associate Professor  

8. Learning outcomes acquire knowledge about theory, role and place of civil 

procedural documents,  peculiarities of requirements for civil procedural documents,  ability 

to analyze civil procedure legislation and court practice, correctly write legal papers and 

exercise legal actions to protect  the rights and interests of natural and  legal persons.  

9.  Obligatory preliminary disciplines «Civil Procedure», «Organization of  Judicial 

and Law-Enforcement Authorities», «Business Ukrainian» 

10.  Content. Procedural documents in civil cases.   Statement of participants of civil 

case. Procedural documents that provide civil process fixing. Decision of the court of first 

jurisdiction. Procedural documents at the review of decisions legality stage. Procedural 

documents in execution proceedings. Procedural documents for applying to the European 

Court of Human Rights. 

11. Recommended literature 

1. Бойко М. Д. Цивільно-процесуальні документи: Зразки —К., 2000. 

2. Буркацький Л.К. Складання процесуальних документів на захист прав та інтересів 

громадян: Коментарі, позовні заяви, заяви, скарги : навч. посіб. / Л. К. Буркацький ; 

Академія адвокатури України. - К. : Юрінком Інтер, 2002. - 287 с.  

3. Буркацький Л.К. Захист цивільного права та інтересу. Методика складання 

документів, коментарі, позовні та інші заяви : навч.-практич. посіб. / Л. К. Буркацький. 

- К. : Юрінком Інтер, 2006. - 400 с. 

4. Зразки процесуальних документів (заяви, позовні заяви, скарги, клопотання, що 

подаються до суду)/ уклад. М. М. Лядецький, М. І. Хавронюк ; Стратегія і тактика 

цивільного процесу / В. М. Кравчук. - К. : Атіка, 2002. - 352 с. 

5. Зразки процесуальних документів : посібник / А. М. Бірюкова [и др.] ; ред. С. О. 

Куринська ; Академія адвокатури України, Школа адвокатської підготовки. - К. : 

Прецедент, 2005. - 176 с.  

6. Кройтор В. А. Складання процесуальних документів з цивільних справ/ Кройтор В. 

А., Перунова О. М., Фролов М. М., Сабей - ко Л. В., Сліпченко О. І., Ясинок М. М. - 

Харків : Нац. ун-т внутр. справ, 2003. - 48 с. 

7. Луспеник Д. Д. Настільна книга професійного судді при розгляді цивільних справ 

(складання судових процесуальних документів за новим ЦПК України) : Наук.-практ. 

комент. / Д. Д. Луспеник. - Х. : Харків юрид., 2005. - 640 c. 

8. Окреме провадження: монографія / В.В.Комаров, Г.О.Світлична, І.В.Удальцова; за 

ред.В.В.Комарова. – Х.: Право, 2011. – 312с.16 

9. Павлик, П. М. Процесуальна документація : навч. посібник для вузів / П. 

М. Павлик, Ж. В. Удовенко, Т. М. Кілічава. - К. : ЦУЛ, 2007. - 464 с. 

10. Перунова О. М. Процесуальні акти-документи з цивільних справ : монографія / 

О. М. Перунова; Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т. - Х. : ХНАДУ, 2013. - 203 c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Процесуальні документи у цивільних справах (теорія, методика, практика) : 

Науково-практичний посібник / ред. С. Я. Фурса. - К. : Видавець Фурса С.Я. : КНТ, 

2007. - 1088 с 

12. Складання процесуальних документів із цивільних справ : Навч. посіб. / ред.: І. А. 

Войтюк; Акад. суддів України. - К., 2006. - 240 c.  

13. Олійник О. Судова документація : навч. посіб. / О. Олійник; Міжгалуз. ін-т упр. - 

К. : Алерта, 2007. - 281 c.  

14. Судові прецеденти щодо розгляду судами окремих категорій цивільних справ / Под 

заг.ред. Бринцева В.Д. – Х.: Просвіта, 2000. – 232с. 

15. Цивільне процесуальне право України / В.В. Комаров, В.А. Бігун, П.І.Радченко 

та ін. / За ред. В.В. Комарова. - X.: Основа, 1992. 

12. Planned learning activity and teaching methods lectures, seminars using traditional 

and innovative teaching methods  

13. Assessment methods and criteria:  

Assessment criteria according to ECTS: 

- current control (written tests, oral examination); 

- module control (written tests); 

- final control – (credit) 

14. Language of study Ukrainian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


