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Передмова 

Шановні студенти! 
 

Програма навчальної дисципліни «Методика складання 

цивільно-процесуальних документів» передбачає вивчення системи 

цивільно-процесуальних відносин, що виникають у зв’язку із 
складанням процесуальних документів з цивільних справ. 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Методика 

складання цивільно-процесуальних документів» є опанування 

основними теоретичними та методологічними засадами складання 

відповідних процесуальних документів з цивільних справ за умов 

становлення судової влади та в світлі приведення процесуального 

законодавства у відповідність до міжнародно-правових норм. 

Завданням вивчення дисципліни є формування у майбутніх 

фахівців знань про: 

• загальні положення про основи теорії про суть, роль та місце 

цивільно-процесуальних документів; 

• особливості вимог до цивільно-процесуальних документів. 

вмінь: 

Методика складання цивільно- 

процесуальних документів 

Цивільний 

процес 

Цивільне право 

Господарський 

процес 

Адміністративний 

процес 
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• використовувати отримані знання в професійній діяльності, 
тлумачити та розкривати основні поняття, які використовуються 

при складанні відповідних цивільно-процесуальних документів, 

здійснювати наукові дослідження, аргументовано відстоювати 

власну позиції; 
• застосовувати необхідні норми чинного національного та 

міжнародного законодавства; 

• юридично вірно складати процесуальні документи та вчиняти 

відповідні процесуальні дії, пов’язані з захистом прав та інтересів 

фізичних та юридичних осіб; 

• розробляти документи правового характеру, давати правові 
висновки та консультації. 

 

1. Опис навчальної дисципліни та її структура 

1.1 Опис навчальної дисципліни 
Найменування 

показників 

Галузь знань, 

напрям підготовки, 

освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

 

Кількість кредитів – 

2,5 

Галузь знань 

0304 «Право» 

 

Нормативна за вибором 

студента  Спеціальність 

8.03040101 

«Правознавство» 

Модулів – 1 

 

 

 

 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень - магістр 

 

 

 

 

 

 

Рік підготовки – 6й  

Змістових модулів – 2 

 

Семестр – 11-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання – – 

Лекції – 16 год. 

Загальна кількість 

годин – 90 

 

Практичні  – 14 год. 

Тижневих годин для 

денної форми 

Лабораторні –  –  год. 
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навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостійна робота – 

60  год. 

Індивідуальні –  –   

год. 

Вид контролю –

екзамен/курсова 

 

1.2. Тематика практичних занять 

 

 

 

 

Назва теми 

К-ть годин 

Тема 1.  Теоретичні основи цивільного процесуального права 

України 

1 

Тема 2.  Проблемні питання реалізації принципів цивільного 

процесу 

1 

Тема 3.  Цивільні процесуальні відносини в системі 
цивільного процесу: проблеми теорії та практики 

2 

Тема 4.  Актуальні питання інституту доказування в науці 
цивільного процесуального права 

2 

Тема 5.  Актуальні проблеми позовної форми захисту 

цивільних прав 

2 

Тема 6.  Провадження у справі до судового розгляду: 

актуальні проблеми теорії і практики 

1 

Тема 7.  Судові рішення в цивільному процесі: проблемні 
питання 

1 

Тема 8.  Особливості перегляду рішень суду в цивільному 

процесі: питання теорії і практики 

4 

Всього  14 
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1.3. Контрольні заходи та засоби діагностики 

 
Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 

проводиться у формах: 

-   оцінювання індивідуальної роботи студента; 

- усного опитування на практичних заняттях, оцінки розв’язання 

ситуаційних завдань та участі у  обговоренні проблемних питань; 

- виконання поточних контрольних робіт за темами змістових 

модулів. 

1.4. Критерії та шкала оцінювання 

 
Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності 
студента при оцінюванні результатів поточного контролю з 
навчальної дисципліни «Адміністративне судочинство» є: 

- повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної роботи, 

передбачених робочою програмою навчальної дисципліни; 

- глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом 

навчальної дисципліни, що міститься в основних та додаткових 

рекомендованих літературних джерелах; 

- вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозвяку і 
розвитку; 

- характер відповідей на поставленні питання (чіткість, логічність, 

лаконічність, послідовність тощо); 

- вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання 

практичних занять; 

- вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 

Оцінювання результатів поточного контролю проводиться у 

розрахунку від 0 до 60 балів. Основними методами оцінювання є:  

• аналіз усних відповідей;  

• виконання практичних завдань. 

Оцінювання виконання завдань здійснюється за такими критеріями 

(у % від кількості балів, виділених на завдання із заокругленими до 

цілого числа): 

0% - завдання не виконано; 
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40% - завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не 

конкретні, звіт підготовлено недбало; 

60% - завдання виконано повністю, висновки містять окремі 
недоліки, судження студента не достатньо аргументовані, звіт 

підготовлено з незначним відхиленням від вимог; 
 80% - завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 
несуттєві недоліки несистемного характеру; 

100% - завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

Шкала оцінювання: національна 

Кількість набраних балів 

студентом 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 балів  

 

Зараховано 

82-89 балів 

74-81 балів 

64-73 балів 

60-63 балів 

35-59 балів Незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 балів Незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням курсу 

 

 

2. Тематика практичних занять та завдань для 

самостійного опрацювання 

Практичне заняття № 1. Процесуальні документи у цивільних 

справах 

План заняття 

1. Поняття і значення цивільно-процесуальних документів. 

2. Процесуальний порядок провадження у цивільних справах в 
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судах України.  

3. Стадії цивільного процесу та їх оформлення у відповідних 

процесуальних документах (ухвалах, рішеннях тощо). 

4. Види цивільно-процесуальних документів та їх особливості.  
5. Класифікація цивільно-процесуальних документів.  

Ключові терміни та поняття 

Стадії цивільного процесу,  цивільно-процесуальний документ,  

порядок провадження у цивільних справах, ухвала, рішення.  

Теми доповідей 

1.  Рішення суду як акт правосуддя 

2.  Підсудність справ у цивільному процесі 
3.  Процесуальні акти-документи з цивільних справ 

4.  Структура, зміст і реквізити процесуальних документів 

5.  Позов: поняття, види, структура 

      Нормативні акти та література: [1-23] 
 

Практичне заняття № 2. Заяви осіб, які беруть участь у справі 

План заняття 

1. Види заяв: позовна заява, заява про видачу судового наказу, 

заява. 

2. Позовна заява: вимоги до її форми та змісту.  

3. Вимоги щодо необхідності подання документів до позовної 
заяви, що підтверджують сплату судового збору. 

4. Заява про видачу судового наказу: вимоги щодо оформлення  

її у вигляді окремого письмового документу та змісту. 

5. Заява про порушення справ окремого провадження: вимоги до 

її форми та змісту. 

6. Вимоги до заяви з приводу окремих питань процесуальних 

питань, які виникають під час розгляду справи в суді. 
Ключові терміни та поняття 

Позовна заява, заява про видачу судового наказу, заява про 

порушення справ окремого провадження, заява про забезпечення 

доказів, заява про затвердження мирової угоди, заява про відвід, 

заява про повернення документа, заява приєднаного до матеріалів 

справи. 

Практичне завдання 
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Скласти позовну заяву та заяву про видачу судового наказу ( або 

заяву про порушення справ окремого провадження)  

       Нормативні акти та література: [1-23] 

 

Практичне заняття № 3. Процесуальні документи, що 

забезпечують фіксування цивільного процесу 

План заняття 

1. Процесуальні документи, за допомогою яких здійснюється 

фіксування судового процесу (журнал судового засідання, протокол 

вчинення окремої процесуальної дії).  
2. Журнал судового засідання: вимоги до змісту.  
3. Протокол вчинення окремої процесуальної дії: вимоги до 

змісту. 
Ключові терміни та поняття 

Фіксування цивільного процесу, журнал судового засідання, 

протокол судового засідання, звукозапис. 

Практичне завдання  

Скласти протокол судового засідання.  

Нормативні акти та література: [1-23] 
 

Практичне заняття № 4. Рішення суду першої інстанції 

План заняття 

1. Поняття та види рішень суду першої інстанції.  
2. Рішення суду: вимоги до змісту.  
3. Судовий наказ. Вимоги до змісту судового наказу.  
4. Види ухвал першої інстанції.  
5. Вимоги до змісту ухвал першої інстанції.  
6. Окрема ухвала: вимоги до змісту.  

Ключові терміни та поняття 

Рішення, судовий наказ, ухвала, окрема ухвала, додаткове 

рішення, заочне рішення. 

Практичне завдання  

Скласти рішення суду першої інстанції та ухвалу (на вибір: про 

відкриття провадження, про зупинення провадження, про 

відновлення провадження, про залишення позовної заяви без 
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розгляду, про закриття провадження, про залишення позовної заяви 

без руху).  

        Нормативні акти та література: [1-23] 
 

Практичне заняття № 5. Процесуальні документи в стадіях 

перевірки законності судових рішень 

План заняття 
1. Процесуальні документи на стадії апеляційного провадження.  

2. Вимоги до змісту документів на стадії апеляційного 

провадження.  

3. Процесуальні документи на стадії касаційного провадження.  

4. Вимоги до змісту документів на стадії касаційного 

провадження.  

5. Процесуальні документи на стадії перегляду рішень 

Верховним Судом України: вимоги до їх змісту.  
6. Процесуальні документи на стадії перегляду рішень у зв’язку з 

нововиявленими обставинами.  

7. Вимоги до змісту документів на стадії перегляду рішень у 

зв’язку з нововиявленими обставинами 

Ключові терміни та поняття 

Апеляційна скарга, рішення апеляційного суду, ухвала 

апеляційного суду, касаційна скарга, ухвала касаційного суду, заява 

про перегляд судових рішень, постанова Верховного Суду України. 

Практичне завдання 

Скласти апеляційну скаргу, касаційну скаргу та заяву про 

перегляд судових рішень 

     Нормативні акти та література: [1-23] 
 

Практичне заняття № 6. Процесуальні документи у 

виконавчому провадженні 

План заняття 

1. Правові норми, що регулюють вимоги до документів, 

пов’язаних із виконанням рішення суду. 

2. Заява про видачу виконавчого листа. 

3. Заява про відкриття виконавчого провадження. 

4. Ухвали суду, пов’язані із виконанням рішення суду.  
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Ключові терміни та поняття 

Набрання рішенням суду законної сили, виконавчий лист, 

виконавче провадження. 

Практичне завдання  

Скласти заяву про видачу виконавчого листа та заяву про 

відкриття виконавчого провадження. 

Нормативні акти та література: [1-23] 
 

Практичне заняття № 7. Процесуальні документи пов’язані із 

зверненням до Європейського суду з прав людини 

План заняття 

1.  Конвенційний механізм захисту прав людини Європейським 

судом з прав людини. Статус Європейського суду з прав людини.  

2.  Порядок звернення до Європейського суду з прав людини. 

3.  Процедура прийняття скарги Європейським судом з прав 

людини та її розгляд.  

4.  Рішення Європейського суду з прав людини та їх виконання в 

національних правопорядках 

Ключові терміни та поняття 

Європейський суд з прав людини, конвенційний механізм 

захисту прав людини, заява до Європейського суду з прав людини, 

рішення до Європейського суду з прав людини. 
Практичне завдання 

Скласти заяву до Європейського суду з прав людини. 

     Нормативні акти та література: [1-23] 

 

3. Питання для підсумкового контролю 

 
1.  Поняття і значення цивільно-процесуальних документів. 

2.  Процесуальний порядок провадження у цивільних справах в 

судах України.  

3.  Стадії цивільного процесу.  

4.  Обов’язкове документальне їх оформлення у відповідних 

процесуальних документах (ухвалах, рішеннях тощо).  

5.  Види цивільно-процесуальних документів.  

6.  Виявлення особливостей окремих цивільно-процесуальних 
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документів. 

7.  Класифікація цивільно-процесуальних документів.  

8.  Процесуальні документи, що забезпечують фіксування 

цивільного процесу (журнал судового засідання, протокол); заяви 

осіб, які беруть участь у справі (позовні заяви, заяви про видачу 

судового наказу, заяви у справах окремого провадження, заяви з 
окремих питань); рішення суду першої інстанції; процесуальні 
документи в стадіях перевірки законності й обґрунтованості 
судових рішень. 

9.  Поняття суб’єкта адміністративного процесу.  

10. Класифікація суб’єктів адміністративного процесу.  

11. Особливості адміністративної правосуб’єктності фізичних та 

юридичних осіб, державних службовців (службовців органів 

місцевого самоврядування) та посадових осіб, що наділені 
адміністративно-процесуальними правами та обов’язками 

(адміністративно-процесуальна правоздатність, адміністративно-

процесуальна дієздатність).  

12. Загальна характеристика адміністративно-процесуальної 
правосуб’єктності інших суб’єктів адміністративного процесу.  

13. Розмежування понять «суб’єкт» та «учасник» 

адміністративного процесу. 

14. Процесуальні документи, за допомогою яких здійснюється 

фіксування судового процесу (журнал судового засідання, протокол 

вчинення окремої процесуальної дії).  
15. Журнал судового засідання: вимоги до змісту.  
16. Протокол вчинення окремої процесуальної дії: вимоги до 

змісту. 
17. Поняття та види рішень суду першої інстанції.  
18. Рішення суду: вимоги до змісту.  
19. Судовий наказ.  
20. Вимоги до змісту судового наказу.  
21. Види ухвал першої інстанції.  
22. Вимоги до змісту ухвал першої інстанції.  
23. Окрема ухвала.  

24. Роль окремих ухвал у попередженні правопорушень та 

злочинів. 
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25. Вимоги до змісту окремої ухвали. 

26. Процесуальні документи на стадії апеляційного 

провадження.  

27. Вимоги до змісту документів на стадії апеляційного 

провадження. 

28. Процесуальні документи на стадії касаційного провадження.  

29. Вимоги до змісту документів на стадії касаційного 

провадження. 

30. Процесуальні документи на стадії перегляду рішень 

Верховним Судом України.  

31. Вимоги до їх змісту.  
32. Процесуальні документи на стадії перегляду рішень у 

зв’язку з нововиявленими обставинами.  

33. Вимоги до змісту документів на стадії перегляду рішень у 

зв’язку з нововиявленими обставинами. 

34. Ухвала про поновлення процесуального строку 

пред’явлення виконавчого документа до виконання.  

35. Ухвала про відстрочку або розстрочку виконання, 

встановлення чи зміну способу і порядку виконання рішення.  

36. Ухвала про затвердження мирової угоди або неприйняття 

відмови стягувача від примусового виконання.  

37. Ухвала з питань видачі дубліката виконавчого листа.  

38. Ухвала про тимчасове влаштування дитини до дитячого або 

лікувального закладу.  

39. Ухвала про оголошення розшуку боржника або дитини.  

40. Ухвала про примусове проникнення до житла чи іншого 

володіння особи.  

41. Ухвала про звернення стягнення на грошові кошти, що 

знаходяться на рахунках.  

42. Ухвала про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі 
України.  

43. Ухвала про заміну сторони виконавчого провадження.  

45. Ухвала про визначення частки майна боржника у майні, 
яким він володіє спільно з іншими особами.  

46. Ухвала про поворот виконання.  

47. Ухвала за скаргою на рішення, дії чи бездіяльність 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14

державного виконавця або іншої посадової особи державної 
виконавчої служби.  

48. Ухвала про видачу виконавчого листа на примусове 

виконання рішення третейського суду або про відмову в його 

видачі. 
49. Конвенційний механізм захисту прав людини Європейським 

судом з прав людини. 

50. Статус Європейського суду з прав людини.  

51. Порядок звернення до Європейського суду з прав людини.  

52. Процедура прийняття скарги Європейським судом з прав 

людини та її розгляд.  

53. Рішення Європейського суду з прав людини та їх виконання 

в національних правопорядках. 
 

4. Рекомендована література 

Нормативні джерела 

1. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року // 

Голос України від 10.12.2008 – № 236. 

2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 

від 4 листопада 1950 року // Вісник Верховного суду України. – 

1977. – № 3. 

3. Конституція України // Офіційний вісник України. – 2010 р. 

– № 72/1 Спеціальний випуск /. – Стор. 15, стаття 2598. 

4. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 

2004 року зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс] // 

Режим доступу http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1618-15. 
5. Закон України «Про виконання рішень та застосування 

практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 

року зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс] // Режим 

доступу http:// zakon2.rada.gov.ua /laws/show/3477-15. 

6. Закон України «Про доступ до судових рішень» від 22 

грудня 2005 року зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс] 

// Режим доступу http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3262-15. 

7. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 18 грудня 

2009 р. № 14 «Про судове рішення у цивільній справі»  

8. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 квітня 
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1994 року № 3 «Про строки розгляду судами України кримінальних 

і цивільних справ»  

9. Постанова Пленуму ВС України від 1 листопада 1996 р. № 9 

«Про застосування Конституції України при здійсненні 
правосуддя». 

10. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 

1997 р. №8 «Про судову експертизу в кримінальних і цивільних 

справах»  

Базова 
11.  Бойко М. Д. Цивільно-процесуальні документи: Зразки —

К., 2000. 

12. 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.  

13. 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. 

14. 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. 

15. Зразки процесуальних документів: посібник / А.М. Бірюкова 

[и др.]; ред. С. О. Куринська; Академія адвокатури України, Школа 

адвокатської підготовки. - К. : Прецедент, 2005. - 176 с.  

16. 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. 

17. 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. 

18. Окреме провадження: монографія / В.В.Комаров, 

Г.О.Світлична, І.В.Удальцова; за ред.В.В.Комарова. – Х.: Право, 
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2011. – 312 с.16 

19. Павлик, П. М. Процесуальна документація: навч. посібник 

для вузів / П. М. Павлик, Ж. В. Удовенко, Т. М. Кілічава. - К. : ЦУЛ, 

2007. - 464 с. 

20. Перунова О. М. Процесуальні акти-документи з цивільних 

справ : монографія / О. М. Перунова; Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т. - 

Х. : ХНАДУ, 2013. - 203 c. 

21. Процесуальні документи у цивільних справах (теорія, 

методика, практика): Науково-практичний посібник / ред. С. 

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