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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

У відповідності з вимогами Міністерства освіти і науки України, 

навчальними планами ПрАТ «ВНЗ МАУП» з підготовки фахівців – 

юристів, аспіранти Навчально-наукового інституту права імені 

Володимира Великого зі спеціальності «Правознавство» вивчають 

дисципліну «Господарсько – процесуальні документи».  

В процесі вивчення курсу студенти повинні оволодіти користуватись 

нормативно-правовими актами, готувати  і складати відповідні правові і 

процесуальні документи, застосовувати набуті знання у своїй практичній 

діяльності; самостійно вирішувати питання правового характеру з 

реалізації правозахисних і праводопоміжних функцій тощо. 

Самостійна робота студентів (СРС) є складовою навчального 

процесу, важливим чинником, який формує вміння навчатися, сприяє 

активізації засвоєння студентами знань та їх реалізації в час, вільний від 

обов’язкових навчальних занять. 

Мета СРС — сприяти засвоєнню в повному обсязі навчальної 

програми та формуванню самостійності як особистісної риси та важливої 

професійної якості, сутність якої полягає в умінні систематизувати, 

планувати та контролювати власну діяльність. СРС забезпечує 

підготовку студентів до поточних аудиторних занять. 

Завдання СРС — засвоєння певних знань, умінь, навичок, 

закріплення та систематизація здобутих знань, їх застосування при 

виконанні практичних завдань та творчих робіт, а також виявлення 

прогалин у системі знань із предмета. 

Зміст СРС з дисципліни “Господарсько – процесуальні 

документи” визначається навчальною програмою, а також різними 

методичними матеріалами. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
дисципліни 

"ГОСПОДАРСЬКО – ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ" 
 

 № 
п/п 

Назва змістового модуля і  теми 

І 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ІІ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Змістовий модуль І. Правові основи процесуального 
документообігу в Україні 

Тема 1. Юридична природа процесуального документу  
Тема 2. Загальні положення про процесуальні документи в 
господарському судочинстві  
Тема 3. Правова регламентація застосування господарсько-
процесуальних документів 
  

Змістовий модуль ІІ. Процесуальні документи на 
стадіях господарського судочинства 

 Тема 4. Процесуальні документи на стадіях господарського 
судочинства. 
Тема 5. Процесуальні акти судді господарського суду. 
Тема 6. Виконавчі документи господарського суду 
Тема 7.  Процесуальні документи сторін господарського процесу 
Тема 8.  Документи як засоби доказування у господарському 
процесі. 
Тема 9. Процесуальні документи інших учасників 
господарського процесу. 
Тема 10. Документи інших відносин, пов’язаних із 
господарським судочинством 
 
 

 Разом годин: 90 
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ЗМІСТ 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

З ДИСЦИПЛІНИ 

«ГОСПОДАРСЬКО  -ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ» 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Правові основи процесуального 

документообігу в Україні 

Тема 1. Юридична природа процесуального документу  
 
Поняття і види документів. Властивості, функції і ознаки документа. 

Походження терміна «документ». Офіційне визначення поняття 

«документ». Визначення поняття «документ» в стандартах та 

законодавчих актах. Функціональні стилі мови у документах. Граматична 

форма ділового паперу. 

Питання для самоконтролю 

 

1. Охарактеризуйте офіційне визначення поняття «документ». 

2. Визначення поняття «документ» в стандартах та законодавчих 

актах.  

3. Види функціональних стилів мови у документах. 

 

 

Література [7; 9 ;1 3; 14 ] 

Тема 2. Загальні положення про процесуальні документи в 

господарському судочинстві 

 
Судові акти і документи. Документ судочинства – носій інформації. 

Загальні та спеціальні функції документа. Значимі властивості судового 
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документа. Основні ознаки судового документа. Структура та реквізити 

судових документів. 

Питання для самоконтролю 

1. Поняття судових актів та їх види 

2. Основні функції документів 

3. Поняття та особливості структури та реквізитів судових 

документів 

Теми рефератів 

1. Загальна характеристика судових документів 

2. Особливості структури судових документів: особливості вимог до 

оформлення  

 

Література [7; 9 ;1 3; 14 ] 

 

Тема 3. Правова регламентація застосування господарсько-

процесуальних документів 

 
Порядок, строки та вимоги до складання документів у 

господарському процесі. Нормативно-правова база регламентації 

застосування та складання господарсько-процесуальних документів щодо 

процесуальних строків, судових витрат, судових доказів, судових штрафів. 

Протокол судового засідання та огляду доказів у місці їх знаходження, 

інші.  

Питання для самоконтролю 

1. Поняття правової регламентації застосування господарсько – 

процесуальних документів. 

2. Основні вимоги до складення документів в господарському 

судочинстві. 
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3. Поняття процесуальних строків та судових витрат у 

господарському судочинстві. 

Теми рефератів 

1. Нормативно-правова база щодо регламентації застосування та 

складання господарсько-процесуальних документів  

2. Порядок, строки та вимоги до складання документів у господарському 

процесі про процесуальні строки, судові витрати, судові докази. 

3. Протоколи судового засідання та огляду доказів у місці їх знаходження.  

 
Література [7; 9 ;1 3; 14 ] 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. Процесуальні документи на 

стадіях господарського судочинства 

 

Тема 4. Процесуальні документи на стадіях господарського 

судочинства 

 
Судові акти і документи на стадії порушення провадження у справі. 

Судові акти і документи на стадії підготовки справи до розгляду. Судові 

акти і документи на стадії вирішення спору по суті. Судові акти і 

документи на стадії перегляду судових рішень. Судові акти і документи на 

стадії виконання судових рішень. 

Питання для самоконтролю 

1. Поняття та зміст судових актів та документів на стадії 

порушення провадження у справі. 

2. Особливості судових актів та документів на стадії підготовки 

справи до розгляду 

3. Поняття та види судових актів та документів на стадії 

виконання судових рішень. 

Теми рефератів 



 
8 

1. Судові акти і документи на стадії вирішення спору по суті. 

2. Особливості судових актів на стадії перегляду судових рішень 

 

 
Література [7; 9 ;1 3; 14 ] 

Тема 5. Процесуальні акти судді господарського суду 
 
Поняття і види господарських судових актів. Зміст і сутність рішення. 

Роз’яснення та виправлення рішення і ухвали. Зміст ухвали. Види ухвал. 

Постанова: види і  зміст. Довідка та повідомлення. Судові акти у справах 

про банкрутство. 

Питання для самоконтролю 

1. Поняття та загальна характеристика процесуальних актів судді 

господарського суду 

2. Ухвала та рішення судді господарського суду як різновиди 

процесуальних документів 

3. Поняття та вимоги щодо оформлення постанови судді 

господарського суду. 

4. Поняття та зміст судових актів у справах про банкрутство 

 

Теми рефератів 

1. Поняття та види ухвал судді господарського суду 

2. Характеристика довідки та повідомлення: особливості оформлення 

 

Література [7; 9 ;1 3; 14 ] 

Тема 6. Виконавчі документи господарського суду 
 
Поняття і зміст наказу. Порядок видачі наказу, його дублікату. Строк 

для пред’явлення наказу до виконання. Вимоги до змісту та оформлення 

наказу. Ухвала як виконавчий документ.  
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Питання для самоконтролю 

1. Поняття та особливості наказу. 

2. Загальна характеристика оформлення та змісту судового наказу. 

3. Поняття та загальна характеристика видачі судового наказу. 

4. Поняття та форма дублікату судового наказу. 

Теми рефератів 

1.Строк для пред’явлення наказу до виконання. 

2.Ухвала як виконавчий документ. 

 

Література [7; 9 ;1 3; 14 ] 

Тема 7. Процесуальні документи сторін господарського процесу 
 
Процесуальні права та обов’язки сторін та їх забезпечення 

процесуальними документами. Позовна заява, її форма і зміст. Позов 

третіх  осіб з самостійними вимогами. Зустрічний позов як процесуальний 

захист відповідача. Відзив відповідача. Апеляційна скарга. Касаційна 

скарга. Заява про перегляд за нововиявленими обставинами.  Інші заяви та 

клопотання сторін: запобіжні заходи, забезпечення позову, відвід судді, 

судового експерта, роз’яснення судового рішення  тощо. 

Питання для самоконтролю 

1. Загальна характеристика процесуальних права та обов’язків 

сторін 

2. Поняття позовної заяви, її форма та зміст 

3. Поняття та особливості позовів третіх осіб з самостійними 

вимогами 

4. Поняття та нормативне оформлення зустрічного позову. 

5. Поняття та зміст відзиву відповідача. 

Теми рефератів 

1. Поняття та вимоги до апеляційної скарги. 
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2. Особливості подання касаційної скарги. 

3. Поняття та зміст заяви про перегляд рішень за ново виявленими 

обставинами. 

4. Поняття та загальна характеристика інших заяв та клопотань 

сторін в господарському судочинстві. 

 

Література [7; 9 ;1 3; 14 ] 

Тема 8. Документи як засоби доказування у господарському процесі 

Поняття і види доказів. Засоби доказування у господарському 

процесі. Письмові докази. Письмові пояснення сторін, третіх осіб та осіб, 

які не є учасниками господарського процесу. Висновок експерта.  

Питання для самоконтролю 

 

Теми рефератів 

 

Література [7; 9 ;1 3; 14 ] 

 
Тема 9. Процесуальні документи інших учасників господарського 

процесу 
 
Оформлення представництво в господарському процесі. Оформлення 

процесуального правонаступництва. Документи прокурора у 

господарському процесі. Документи інших осіб, які беруть участь у 

господарському процесі.  

Питання для самоконтролю 

1. Поняття та види представництва в господарському 

судочинстві. 

2. Правова регламентація участі прокурора в господарському 

судочинстві. 
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3. Поняття та зміст документів прокурора у господарському 

судочинстві. 

Теми рефератів 

1. Оформлення представництва в господарському судочинстві. 

2.  Документи інших осіб, які беруть участь у господарському 

процесі.  

 

Література [7; 9 ;1 3; 14 ] 

 
Тема 10. Документи інших відносин, пов’язаних із господарським 

судочинством 
 
Поняття та значення досудового врегулювання господарських спорів. 

Претензія: поняття, значення, вимоги до змісту. Порядок складання, 

оформлення та подання. Повідомлення заявника про результати розгляду 

претензії (відповідь на претензію): поняття, вимоги до змісту, порядок 

складання та подання. Протокол розбіжностей до договору. Документи 

медіації. Документи і акти третейського суду та учасників третейського 

процесу. Документи і акти міжнародного комерційного арбітражу та 

учасників арбітражного  процесу. 

Питання для самоконтролю 

1. Поняття та правова регламентація досудового врегулювання 

господарських спорів. 

2. Поняття, значення та вимоги щодо оформлення претензії. 

3. Порядок складання, оформлення та подання. 

4. Особливості подання відповіді на претензію 

5. Поняття документів медіації. 

Теми рефератів 

1.Документи і акти третейського суду та учасників третейського 

процесу. 
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2. Документи і акти міжнародного комерційного арбітражу та 

учасників арбітражного  процесу. 

 
 

Література [7; 9 ;1 3; 14 ] 
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